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Ή  κατά τον μεσαίώνα κοινωνία.

ΚΕΦΛΑΛΙΟΝ ΔΕΓΤΕΡΟΝ.

Ε π ιφ α νε ίς  γυναίκες του ¡ιεσα ιύνος.

Λ .

Ήγεμ,ονίδες καί ήρωίοες.
—000—

Ο  μεσάιών έγέννησε πολλάς άναντιρρήτω; έπισή- 
μους γυναίκας* ή Γαλλία αύτή πόσα όφείλει εις τό 
γυναικεϊον φύλον ! Η μέν Κλοτίλδη μετέφερεν εκεί έκ 
των οχθών τής Λεμάν (2 ) τό  φως τού χριστιανισμού* 
νΐ δε Βαθίλδη καί ή Λευκή έκυβέρνησαν αύτήν ευδοκι
μώ ; ώ ; άντιβασίλισσαι. Τήν ΙΕ ' εκατονταετηρίδα τό 
στρατιωτικόν πνεύμα τών Γα'λλων άντεπροσωπεύθη 
έξ ολοκλήρου υπό τής ΤΙαρθένου τή ; Αύρν,λίας καί 
ϋπό Ιωάννης τής Ασέτης* άλλ ’ ή πρώτη τούτων πα- 
ριστα κάλλιον τής άτρομήτου αυτής συνάδελφης τό 
αληθές πνεύμα τής Γαλλίας κατά τε  τό  μεγαλεΐον 
καί τάς άσθενείας. Αφελής καί πλήρης ζήλου όρμα

(1 ) "Ορα ρυλλάδ. 235, 261, 263, 2 7 ί ,  καί 278.

( 2 1 *Η Γενεύη άνήχε τό τε  εις τό  πρώτον βχσίλειον τής Βουρ
γουνδίας.

άκαθε’κτως εις τους κινδύνους αδιαφορούσα ού μόνον 
διά τά  συμφέροντα άλλά καί δι’  αυτήν αυτή; τήν 
ζωήν. Οί στεναγμοί τής πατρίδο; σπαράσσουσι τήν 
καρδιάν αυτής, καί χάριν αύτής λησμονεί τά  πάντα. 
Καί ενόσω μέν έπικρατεϊ παρ αυτή ανένδοτον τό 
αίΟημα τούτο, τό  θάρρος καί ή ευστάθεια αύτής αύ- 
ξάνουσι μετά τώ ν κινδύνων. Ούτε τείχη, ούτε ποτα
μοί, οϋτε στρατοί ίσχύουσι ν άνακόψωσι τήν άκα- 
τάσχετον αύτής όρμήν* δτε όμως επέρχονται δυστυ
χήματα, ό'τε ή επιβουλή περιζωννύει αύτήν παντα- 
χόθεν, ο τε  διά τά  σοφίσματα τώ ν δολοπλόκων ιε
ρέων (1 ) αισθάνεται δισταγμούς περί τού σκοπού 
αύτής, αμφιβάλλει άμέσως περί τε  έαυτής καί περί 
τώ ν ιδίων εμπνεύσεων.

α Αγνοώ, λέγει μ ετ αμηχανίας ¿μιλούσα περί τών 
έαυτής όπτασιών, άν ήσαν άγγελοι σκότους μετα- 
βληθέντες εις αγγέλους φ ω τός ! ο Είναι δυνατόν νά 
φαντασθή τις άκριβεστέραν προσωποποίησιν τής Γαλ
λία; ήτις, πρώτον μ.έν καταδιώκει ένθέρμως τήν ε 
νέργειαν γενναιοτάτων ιδεών, ε ϊτα  δε, παρελθόντος 
τού θριάμβου, καταβάλλεται, δταν τά  εμπόδια πο- 
λυπλασιάζωνται, καί δισταγμοί είσάγωνται εις τήν 
ψυχήν αύτής, τής Γαλλία; λέγω αύτής ήτις μετα
βαίνει τοσούτον ευκόλως άπό άπεριορίστου θάρρους 
εις μεγίστην άθυμίαν, ήτις σήμερον μέν ένθουσιά ύ-

(1 ) Πλέον τώ ν  Ά γ γ λ ω ν  ο! Γάλλοι ίερεΐ; συνετέλεσαν εις 
τ ί ν  θάνατον τή ;  Ίωάνντ.ς. Ή  ¡¡ωμαίχή ομως εκκλησία μεχε- 
νόησε, καί τ ι ;  τώ ν  ενεστώτων αύτής ιστορικών, ό ΚοΙιι-ύϊεύβΓ 

τήν άνηγέρευσεν άγίαν,
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πέρ τϋ ί ελευθερίας, βΰρι*ν δέ κύπτει τόν αύχενα Ο
πό ιόν ζυγόν τη? απολύτου εξουσίας ;

Β.

Ή  βασίλισσα Βέρθα.

Τ·7,ς Ελβετίας όμως τό πνεύμα είναι μέν ήττον 
λαμπρόν και ίπποτικόν, άλλά πρακτικώτερον' ναι 
μέν προχωρεί μετριώτερον Ιχουσα ενθουσιασμόν, άλλά 
καί όπισθοδρομεΐ μετά πλείονος δυσκολίας. Διό δέν 
άπορώ ό τι Ελβετός τις βυγγραφεύς έξελέξατο ώς 
προσωποποίησιν τής ιδίας πατρίδας (4 ) a τήν με- 
τριόφρονα βασίλισσαν Βέρθαν (2 ) »  Βέρθαν τήν κλώ- 
«τριαν, Βέρθαν τήν φίλην τω ν δούλων καί τών 
γεωργών, γυναίκα αρρενωπόν εχουσαν καρδίαν, ευ
στάθειαν άτρόμητον, 7τις δμως άντί ν άκούτ) ώ; 
ή Ιωαννα τάς συμβουλάς τή ; 'Ανίας Αικατερίνης, 
καί νά μελετά a Οπό τό δένδρον τών μοιρών, ο κα
ταγίνετα ι εις ίδρυσιν σχολείων, εις οικοδομήν πύρ
γων, εις κατασκευήν αγιών καί είς οδοποιίαν.

Εϊ καί ή σύζυγος τού 'Ροδόλφου Β’ ύπήρξεν ήτ- 
τον ποιητική τής γαλλίδος βοσκού, οίμυθοποιοί όμως 
παράλλαξαν ή καί μετεμόρφωσαν προθυμότερον τόν 
βίον αύτής. Εν Γαλλία συνέχεον αύτ/.ν μετά Βέρθας 
τής μεγαλόποδος, μητρός του Καρολομάγνου καί 
γυναικός περινουστάτης, ήτις συνετέλεσεν ούκ ολί
γον εις τό  νά προσηλώση τούς βαρόνους εΐ; τήν καμ- 
λοβιγγίαν δυναστείαν. Εν Φράνς-κομτέ, έν Σουαβία, 
έν Φραγκονία, έν Αυστρία, έν Ιταλία, τό  βασίλειον 
αύτής συνεταυτίσθη μετά τής μυθικής εποχής, τήν 
όποιαν ονομάζομε-,· καλόν καιρόν, «  οτε έκλωθεν ή 
βασίλισσα Βέρθα » (3 ). Κ α τά  τινα δε με'ρη τής 
Γερμανίας, έθεωρεΐτο ώ ; βασίλισσα τών μοιρών, φο- 
βίζουσα τά  βρέφη είς τάς κοιτίδας τω ν ' (S till! still ! 
die eiserne Bertha K om m t! ) Ai έλβετικαί παρα
δόσεις περιγράφουσιν αύτήν διά φαιδρότερων χαρα 
κτήρων. Αέγουσιν δτι είς τά  πέριξ τής Tour-de- 
Gourze, εμφανίζεται ετι καί σήμερον περί τά τέλη 
τού χειμώνας, φέοουσα εντός καλάθου θησαυρούς, τούς 
οποίους σκορπίζει είς τά  μέρη ά τι να ήγαπησεν άλ
λοτε. Αγαθή βασίλισσα ! Ei καί οί λαοί κατηγο- 
ρούνται πολλάκις επί αγνωμοσύνη, (οί ηγεμόνες μό
νοι δεν εχουσι τό  ελάττωμα τούτο) ό έλβετικός 
όμως έμεινε πιστός είς σέ. Προφέρει τό όνομά σου 
μετά συμπαθείας, καί μετ ευσεβούς έρωτος σ’  εν
θυμείται' άλλά καί τά  πλεονεκτήματα 8σων άπο- 
λαύει σήμερον ένε/.α τής δραστηριότητος καί τών 
φώτων αύτοϋ, άνάγει είς σέ. Καθ έκάστην σοί λ έ 
γ ε ι διά τώ ν ποιητών αυτής' a όπως έξημερώσ-ρς τά 
ήθη τών άγριων ημών λαών, συνέστησα; μονάς, άνή 
γειρας οικίας, έξεχέρσωσας τά  δρη, καί κατώκισας

(1 )  «  Τού ; /αρα/.ιήρο; α υ τή ; θά συγχέω μ εν π ά ντο τε  μ ετά  

τώ ν  χαρακτήρων τ ή ;  π α τρ ίδο ;.»  V u lliem eu , La  re in e Berilio  

dans 1rs E lren u es  iie lté liqn es.

(-2) H um ilis  re g in a - το ύ το  «Γχεν ίγχ εχα ρα γμ ίνον è= l τ ή ;  

Β8ρα-|Τΐο; aü-rr;.

(3 )  Ί 2 ;  έ ν  Ά γ γ λ ίφ  ή  β α ιιλ ε ια  Έδουάρδιυ τ ο ί  Ό μ ολογη το ν .

τά  χωρία. Πάντα άνενθυμίζουσιν εις ημάς τάς ευερ
γεσίας σου »  ( ΐ  ).

Τά πλήθη λοιπόν είναι δικαιότερα καί τής ιστο
ρίας' διότι αυτη παρέδωκε μέν ήμϊν μετά πολλής ά- 
κριβολογία; τά  αποτρόπαια κατορθώματα τώ ν λη
στών οΐτινες έδήωσαν τάς ώραίας ταύτας χώρας, ά- 
φήκεν δμως ειδήσεις πολλά άορίστους περί τή ; άξιο- 
λόγου ήγεμονίδος τής πέραν τού ίούρα Βουργουνδίας" 
τά  δέ μνημεία είναι λίαν ευάριθμα, ίδού έν πρώτοις 
ή ώραία επιγραφή του έν I ’ ayerne (Vaud) τάφου τής 
βασιλίσσης'

Βέρθα

τή  ¿y μαχαρία  χαϊ άγια  τή  λήξει, 

ά ζιολογω τά τη  σνζύγψ , 'Ρ ο δ . του Β ' βασ ιλέω ς  

τή ς  jjixpäc Βουργουνδίας' 

τό  6ropa  αύτής ίύ λο γ ε ΐτα ι, 

ή  άτρακτος αυτής t i r a i  παραδειγματική" 

ώχοδόμησεν εκκλησίας '  ώγύρωσε φρούρια 

ήνο ιζεν  οδούς, έχα λλ ιέργησεν  αγρούς, 

έθρεψε τους πένητας, 

ύπήρξεν ή μ ή τηρ  χαϊ ή περιπόθητος 

τής π έρα ν  τοΰ Ίο ύ ρ α  πατρίδος.

Μ ε τά  ιθ ' αιώνας 

άναχα.Ινφθένζος τοΰ αυτή άποδιδομένου τάφου 

ε τε ι σω τηρίω  αωιη', 

ενγνωμονοΰντες δια τά ς  π ρ ίς  τους πα τέρας αυτών 

εύερ-j εσίας 

ο ί vio l άνεχαίνισαν εύλαθώς. 

ή Γερουσ ία  καί ό λαός τής Βώ  (2 ).

Δυστυχώς δμως ή έπιγραφή αυτη, γενομένη τό 
1818 έτος, δέν έχει μεγάλην ιστορικήν αξίαν. 
Αλλο μνημείον περιεργότερον είναι ή σφραγίς τής 
βασιλίσσης Βέρθας. Παριστάνεται εί; αυτήν φέρουσα 
τό  ένδυμα τή ; Γ  έκατονταετηρίδος, μάλλον μεγα
λοπρεπές ή κομψόν, χιτώνα, ζώνην καί μανδύαν συν- 
ηνωμένα περί τό στήθος' περί δέ τήν σφραγίδα άνε- 
γινώσκοντο ταύτα ' Βέρθα ¿λέω θεοΰ  τα π εινή  β α 
σ ίλ ισσα . II έπιγραφή αΰτη ήτο έκφρασις αισθήμα
τος αληθούς καί δντως ευαγγελικού, μή όμοιαζοντος 
πρά; τήν ψευδή ταπεινότητα τώ ν έπισκόπων τής 
'Ρώμης. Ναι μέν τιτλοφορούνται «δούλοι σών δούλων 
τού θεού,® άλλά μυριάκις άνέτρεψαν τόν κόσμον, 
καί έχυσαν αιμάτων ποταμούς, δπως κορέσωσι τήν 
μωράν αϋτών αλαζονείαν. Τοιάύτα δέ πράξαντες έ- 
φάνησαν πιστότατοι είς τό  πνεύμα τού μεσαιώνος, 
διότι οί ήγεμόνες τής έποχής έκείνης δέν ήσαν έν 
γένει καλήτεροι τού Βονιφατίου Π' καί τού ίωάννου 
Κ Γ '. Οί βασιλείς δμως τής μικράς Βουργουνδίας, 
μεθ’ ών έσυγγένευσεν ή ήμετέρα ηρωΐς, έδειξαν επι
θυμίαν τινά νά βελτιώσωσι τήν οίκτράν κατάστασιν 
τών είς αυτούς ΰποκειμέιων λαών.

(1 ) Γ.. P .  B ride l, C on serra lcu r suisse, IX .

(2 )  ‘Η  ανω τέρω  έπιγραφή ε ίνα ι γεγρ ιμ μ ένη  λ α τ ιν ισ τ ί .
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Βασιλείς Βουργουνδίας.

Από τής εισβολής τών βαρβάρων, τής Ελβετίας ή 
χώρα, ώς καί όλων τών αρχαίων έπαρχιών τής αυ
τοκρατορίας, κατεκλύσθη ύπό άμαθών καί άγρίων 
στιφών, ά τινα κατερήμωσαν αύτήν. Τότε δέ κατωκί- 
σθησαν αί Αλπεις. Οί φυγάδες έζήτησαν άσυλον είς 
τ ά  δάση καί τούς βράχους. Οί Βουργούνδιοι, γιγάν- 
τειον έχοντες ανάστημα, 8ξ καί έπτά ποδών, κατε- 
στάθησαν είς τάς δύο πλευράς τού ίούρα. Εφερον δέ 
έντός βαρέων αμαξών τάς γυναίκας, τά  τέκνα καί τά 
λάφυρα αύτών. Επειδή δέ οί Βουργούνδιοι καί νικη- 
τα ί οντε; προσηνέχθησαν μετά μετριοπάθειας, οί Ελ
βετοί κατέβησαν άπό τώ ν ιδίων όρέων, καί άνεμί- 
χθησαν μετά τών κατακτητών' δέν διήρκεσεν δμως 
τό  πρώτον τούτο βουργουνδικόν κράτος' ή Ελβετία 
ήκολούθησε μετά τήν καταστροφήν αυτής τάς τύχας 
τώ ν Φράγκων. Αλλ' έπί τώ ν ασθενών-διαδόχων τού 
Καρολομάγνου τό νέον κράτος τής Δύσεω; διελύθη έν 
τάχει. Απόγονός τις τού μεγάλου αύτοκράτορος, Ρο
δόλφος, υιός τού Κονράδου, κόμης τών Παρισίων, ού 
τίνος ή οικογένεια είχεν έν Ελβετία κτήματα πολλού 
λόγου άξια, συνέλαβε τήν ίδέαν νά θεμελιωτή βα· 
σίλειον κατά τά ; δυτικά; επαρχίας τώ ν χωρών τού
των. Ανηγορεύθη λοιπόν βασιλεύς έν όρβ (Vaud) καί 
έχρίσθη έν ΓΛγίω  Μαυρικίω (Valais). Ουτω πως έ- 
θεμελιώθη τό βαείλειον τής μικράς Βουργουνδίας, καί 
έγεννήθη ή δυναστεία τών Ροδυλφείων βασιλέων.

0  Ροδόλφος Α ' ήτο άξιος νά κυβερνά λαόν γεν- 
ναϊον. Προσβληθείς άκαθεκτως ύπό τού Αρνόλφου, 
αύτοκράτορος τώ ν Γερμανών, άπεχώρηοεν ώς άετό; 
είς τάς άπωτάτας κοιλάδας τών όρέων (4 ). Ù γερ
μανική καρτερία δέν κατώρθωσε νά νικήση τόν ήγε- 
μόνα τόν όποιον οί Γερμανοί ώνόμαζον β α σ ιλέα  τώ ν  
όρέων , *α ί δ ί; ύπεχρεώθησαν νά ύποχωρήσωσι· Λαό; 
ήνωμένος, ατρόμητος, κύριος τών Αλπεων ώ ; οί Ελ
βετοί, και πεπεισμένο; δ τι ούδέν αγαθόν αντάξιον 
τής έλευθερίας, είναι άνίκητος.

Δ.

Ή  Βέρθα παλλάδιου της πατρίδος.

'Ροδόλφο; ό Β' a ήγεμών εξαίσιος, »  κατώρθωσε 
νά νυμφευθή τήν Βέρθαν, θυγατέρα τού δουκό; τή; 
Αλλεμανίας Βοσκάρδου, διτις διώκει τήν άνατολικήν 
Ελβετίαν' «τού το  δέ τό  δώρον είχεν αξίαν πολύ ά- 
νωτέραν καί τής άξίας τής ώραιοτέρας επαρχίας (2 ). »  
Εν τώ  διαστήματι τών πολέμων τούς όποιου; ό γεν
ναίος ούτο; μονάρχης έπεχείρησεν έν Ιταλία, μία 
μόνη γυνή διεύθυνε τά κράτος αύτού είς 8 εϊχον είς- 
βάλει οΐτε Μαγγυάροι καί οί Σαρακηνοί' ήτο δέ αΰτη 
ή Βέρθα, a ά άγγελος τής Ελβετίας (3 ) ®. Οί Μαγ- 
γυάροι, διαβάντες τά  Καρπάθεια καί δρώσαντες τάς

(1) Vulliemin, L* reine Berthe.
(2- J. de Müller.
(3) Vulliemin, La reine Berthe.

γερμανικά; χώρας, ήπείλουν τό τε  τήν Γαλλίαν, τήν 
Ιταλίαν καί τήν Ελβετίαν. Ιππείς ελαφροί, διέβαινον 
έλαφρότερον καί τού ανέμου, σπείροντε; πανταχού 
τρόμον καί θάνατον. Οί Σαρακηνοί, κύριοι τή ; Ισπα
νίας, προελάσαντες μέχρις Αλπεων, κατεστάθησαν 
έπί του δρους Σενίς καί τού άγίου Βερνάρδου, δθεν 
έφορολόγουν ανηλεώς πάντας τούς μεταβαίνοντας είς 
Ιταλίαν. Πολλάκις καταπιπτοντες άπό τών όρέων 
ταχείς ώ ; νιφάδες, κατέκλυον τάς οχθας τών λ ι
μνών, καί είς έρημον μετέβαλλον τούς πλουσιωτέ- 
ρους άγρούς.

Φαίνεται δέ έκ τών σωζομένων άναμνήσεων δτι ή 
βασίλισσα ήγωνίσθη ύπερ τού κράτους μετά καρ
τερίας καί δραστηριότητος. Ëv Gourze, έν Moudon, 
έν la Molière, έν Neuchàtel αρχαίοι -πύργοι έπικα- 
λοΰνται διά τού ονόματος αύτής, καί σχηματίζουσι 
γραμμήν έκτεινομένην άπό Αλπεων μέχρις Ιούρα. 
Ολα δέ τά  οχυρά ταύτα είχον κατασκευασθή ΐνα 
χρησιμεύσωσιν ώ ; άσυλον τών κατοίκων τών άγρών, 
οΐτινες κατέφευγον είς αύτά άμα δοθέντο; σημείου. 
Προστίθησι δέ ή παράδοσις ότι ή Βέρθα, μή άρκε- 
σθείσα είς μόνα ταύτα τά  εναντίον τώ ν βαρβάρων 
καταφύγια, άνήγειρε καί τή ; Champrent καί Vufflens 
τά  φρούρια. Οί λαοί άνέλαβον θάρρος καί ήτοιμά- 
οθησαν είς γενναίαν άντίστασιν.

II δέ βασίλισσα γινώσκουσα οτι οί καλοί γεωργοί 
γίνονται ευκόλως αξιόλογοι στρατιώται, ένίσχυε τήν 
γεωργίαν. Ενεθάρρυνε τάς έκχερσώσεις καί τάς εμφυ
τεύσεις τώ ν αμπέλων, προεστάτευε τούς πτωχούς 
δούλους, οΐτινες ήσαν τό τε  οί μόνοι γεωργοί. Δί- 
δουσα αϋτή τό παράδειγμα τής εργασίας καί τής ά- 
γρυπνίας, έπεσκέπτετο τάς έπαύλει; τού ήγεμόνο; ή 
τά  βασιλικά ύποστατικά, καί άναβαίνουσα τόν λευ
κόν αύτής ίππον διέτρεχεν όρη καί κοιλάδας κλώ- 
θουσα άκάθεκτος. Η πράξις αυτη περιεσώθη είς 
τήν μνήμην τού λαού, ος-ης ενθυμείται α τόν καλάν 
καιρόν ο, δ τε  ή δραστήρια ήγεμονίς ένιμ ένίσχυε καί 
ένεθαρρυνε τούς υπηκόους αύτής έκράτει άτρακτον.

Κατεπολέμει δέ ή Βέρθα ού μόνον τήν αμάθειαν 
άλλά καί τήν οκνηρίαν. Ανήγειρεν έκκλησίας όπου 
οί λαοί έδιδάσκοντο τάς έντολάς τού Ευαγγελίου. 
Οικοδομούσα μοναστήρια, έφρόντιζεν δπως έκαστον 
αύτών περιέχν), a ού μόνον καταλύματα διά τούς 
διαβάτας καί θεραπευτήριον διά τούς άσθενείς, άλλά 
καί σχολεία διά τά  παιδία» ( ΐ ) .  Επειδή δέ τό τε  
τά  μοναστήρια ήσαν τά  μόνα επιστημονικά κατα
στήματα ά τινα άνείχετο ά κλήρος, ήτο δύσκολον νά 
προστρέξη είς άλλον τρόπον δπως τηρήση μεταξύ 
τής θορυβώδους έκείνης κοινωνία; σκιάν φιλολογικής 
ένεργείας. Τό όνομαστότερον τώ ν πολυαρίθμων κα
ταστημάτων δσα συνέστησεν ή σύζυγος τού 'Ροδόλ
φου είναι τό έν Payerne βασιλικόν μοναστήριον. Τό 
σύνταγμα τού μοναστηριού τούτου γνωστόν ύπό τόν 
τίτλον Jiatii/xη τής βα σ ιλ ίσσης Βέρθας, περιέχει 
πολλά περίεργα χωρία, άποδεικνύοντα έναργώς μέ
χρι τίνος βαθμού ή ευσέβεια τή ; βασιλίσσης ήτο ά*

(1) Bridel, Conserrateur suisse, Tom. IX.
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νωτέρα τής εύσεβείας τής εποχής καθ’ ήν ήκμασε, τήν 
όποιαν πολλά καταλλήλως ώνόμασαν «  σιδηρούν αι
ώνα η. —  β Καθιστώ, λέγει, τό  μοναστήριον τούτο 
ό'πω; ευσεβείς αδελφοί ζητώσιν έν αύτώ μετά καρ- 
δ£ας ειλικρινούς τήν έπουράνιον κοινωνίαν, καί έλεώσι 
τού ; πτωχούς, τούς ξένους καί τούς οδοιπόρους. Οί 
μοναχοί έκλέγουσι τόν ήγούμενον καί τόν έφο
ρον αύτών. Δέν υποτάσσονται ουτε είς τήν ήμε· 
τέραν εξουσίαν, ούτε εις τήν τής οίκογενείας ή- 
μών, οϋτε είς ούδένα επίγειον ζυγόν, οϋτε είς τόν  
του  ρωιιαίκοΰ θρόνον, ® Εκ δέ τής ιστορίας μανθά- 
νομεν ακριβώς πώς έτήρησαν οί μοναχοί τάς θελήσεις 
τής εύεργέτιδο; αύτών. α Εάν οί μοναχοί τής Páy
eme λέγει τις σοφάς συγγοαφεύς τού Βώ, ύπήρχον 
πάντοτε πρόμαχοι τώ ν καταπιεζομένων λαών, καί 
άν άφιέρούν τάς ώρας αύτών είς τά  γράμματα, τήν 
γεωργίαν καί τήν προσευχήν, ϊσως τό  μοναστήριον 
έσώζετο έτι, καί εύλογείτο ύπό τών λαών. Αλλά 
τά  μοναστήρια τής Ελβετίας άποκτήσαντα φήμην 
ένεκα τής όρέξεως μάλλον ή τών φώτων τών μ.ονα- 
χών, έγένοντο άξια νά καταστραφώσιν ύπό τού παν- 
δαμάτορος »  ( ΐ ) .

Καί ενόσω μέν ήτο άπών ό 'Ροδόλφος Β ', ή Βέρ- 
θα άνεδείχθη α τό  παλλάδιον τής πατρίδος »  (2 )' 
σ άλλ οτε ό βασιλεύς, παραιτήσας τάς κατακτήσεις, 
έπεδόθη μετ’  αύτής είς τήν κυβέρνησιν τού κράτους, 
τό  όποιον έξετείνετο άπό τών όχθών τού 'Ρήνου πλη
σίον τού Schaffhouse μέχρι τών τού Λραρος,καί άπό 
τού Ροδανού μέχρι θαλάσσης. Πολλάκις ό μεγαλο
πρεπής ούτος ήγεμών έκάθητο ύπό δρύν (3 ), ΐν’ ά- 
ποδώσ/) δικαιοσύνην α είς πάντα ερχόμενον'» ΐίθελε 
νά έκλέγϊΐ αύτός ό λαός τού; επισκόπους, οί δέ αρ
χηγοί τής εκκλησίας νά γ,ναι άνδρε; νοήμονες καί 
γενναίοι. Ó Ροδόλφος καί ή Βέρθα δέν έθεώρουν τήν 
βασιλείαν ώ ; μέσον ευθυμιών καί εορτών, δι’ α ; οί 
λαοί θυσιάζουσι πολλά καί μεγάλα ( i ) .

Ε.

Ή  οικογένεια τηφ Βέρθας καί ή αύτοκράτειρα 

’Αδελαίς.

Αποθανόντος τού 'Ροδόλφου ή Βέρθα συνήψε δεύ
τερον γάμον, δςτις ομως ύπέβαλεν αύτήν εις πολ
λάς καί πολυειδεϊς δοκιμασίας. Αλλ’ ή αγάπη τών 
άξίων αύτής τέκνων άνεκούφισε τούς πόνους τής εΰ- 
γεναύς ταύτης μητρός. Αδελαί; ή θυγάτηο αύτής είς 
ήν ή ρωμαϊκή εκκλησία, παρασυρθεΐσα ύπό τούδημ,ο- 
τικού ενθουσιασμού, εδωκε τόν τίτλον άγιας, Ιπρα- 
ξεν έπί τού θρόνου τής Γερμανίας δ,τι καί ή μήτηρ 
αύτής έν Ελβετία. Γενομένη άντιβασίλισσα έπί τής
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(1 ) \ ulliemin, Ln reine Berthe.

(2 ) Τό ώρχΤον τούτο ίνομα δίδει αύτή ó Viilliem in.

(3 ) "Οπως έπ ρ ιττε  μ ε τ ί  τού τβ  *α ! ό Λοδοβίχο; θ ' τής Γαλ
λίας.

[ » )  Παοατηρητέον ότι είς τα  χράτη δ'που α! εύθυμίαι χαΐ αί 
έορτα! αύςάνουσι χαβ’ έ χ ίτ τη ν , έχεΤ αύξανε! χαί ή τιμ ή  τώ ν  
“ ρόι τό ζήν 4ναχχ*(ων.

άνηλικιότητος τού υιού αύτής όθωνος Γ ', ίζησεν είς 
τά  ανάκτορα μετά ευαγγελικής άπλότητος. Η γυνή 
τού αίώνος εκείνου ή διαπρέψασα πλέον πάση; άλ
λης επί τε  καλλει καί νοημοσύνη, κατεφρόνησς τήν 
ψευδή λάμψιν τής πολυτελείας, ήτις κυριεύει τού; 
κοινούς ηγεμόνας, καί ήξιώθη διά τού ηθικού αύτή; 
μεγαλείου τής εύνοιας τών συγχρόνων καί τού θαυ
μασμού τώ ν μεταγενεστέρων.

Κονράδο; ό ειρηνικός, πρωτότοκος υιός τής βασι- 
λίσσης Βέρθας, άπήλλαξεν ένδόξω; τήν πατρίδα αυ
τού άπό τών Μαγγυάρων καί τών Σαρακηνών. Ó ά'γ. 
Βερνάρδος, ιερόν όρος, οπού ώ ; έλεγον οί υιοί τού 
ϊσλάμ κατώκει ό Σατανάς, άνεκτήθη. Βερνάρδος ό 
Μένθων, έξ ού ώνομάσθη τά όρος, άνέβη είς τήν κο
ρυφήν αύτοΰ, έξώρκισε τόν ηγεμόνα τώ ν διαβόλων, 
καί τόν έρριψε σιδηροδέσμιον εις τάς αβύσσους τών 
Αλπεων. Πρό τού θανάτου λοιπόν αύτής ή Βέρθα, 
εΐδεν ευχαρίστως συμπληρούμενον τό έργόν είς τό  ό 
ποιον είχεν αφιερώσει δλον αύτής τόν βίον- οτε δέ 
άνεπαύθη έν Κυρίω, δ τόπο; αύτός εϊχεν έλευθερωθή 
διά παντός άπό τών επιδρομών τώ ν βαρβάρων (1 ). 
Δυστυχώ; ομως ή μοναρχία τών ’Ροδολφείων ήγεμό- 
νων δέν έμεινε πιστή είς τάς ενθέρμους παραδόσεις 
τώ ν θεμελιωτών αύτής. 'Ροδόλφος ό Γ ' ό έπικαλού- 
μενος 'Ράθυμος, διάδοχος τού Κονράδου, μή δυνά* 
μένος ν’ άντιστή είς τάς συνωμοσίας τώ ν βαρόνων, 
επεσεν είς τάς· άγκάλας τού αύτοκράτορος τής Γερ
μανίας καί ώνόμασεν αύτόν διάδοχον.

II μνήμη τών 'Ροδολφείων βασιλέων έμεινε δημο
τική καθ' δλην τήν Ελβετίαν' λατρεύεται δέ πρό 
πάντων ή τής Βέρθας. Πολλάκις χωρικοί Φριβούογιοι 
έρχονται είς τόν έν Payerne ναόν τών διαμαρτυρο- 
μένων ΐνα προσκυνήσωσι τά  λείψανα τής αγαθής βα- 
σιλίσσης. Πολλάκις ή φιλοχρηματία καί ή ιδιοτέλεια 
ώφελήθησαν, δπως γίνετα ι καί έν 'Ρώμ·/ι, άπό τής 
δεισιδαίμονος ταύτης λατρείας. Είς τών έν Payerne 
εκκλησιαστικών έπώλησε τόσω  μεγάλην ποσότητα 
όδόντων τής ευσεβούς ήγεμονίδος, ώστε άν συνήγον- 
το  όλοι έπί τό  αύτό ήθελον συγκροτήσει είκοσι ota- 
γόνα;· Οί περιηγηταί όμως οίτινες άγαπώσι μάλλον 
τάς ιστορικά; παραδόσεις ή τά  λείψανα, επισκέπτον
τα ι έν τή έν Payerue εκκλησία τό έφίππιον τής Βέρ- 
)ας τό  όποιον φυλάττετα ι έπιμελώς.

Διά τ ί  ή 'Ρώμη ήτις κατέταξε τήν Αδελαίδα με
τά  τώ ν Αγίων, δέν άπέδωκε τήν τιμήν ταύτην καί 
πρός τήν βασίλισσαν τής Βουργουνδίας; Εάν ένθυ- 
μηθώμεν έκφράσεις τινας τής-Άιαθήκης αύτής, δέν 
θέλομεν δυσκολευθή νά έννοήσωμεν τόν λο'γον τής έ- 
ξαιρέσεως ταύτης. Η Βέρθα έπίστευε, ναι μέν, όσα 
καί οί σύγχρονοι αύτής, έτόλμησεν όμως νά γράψγ 
κατά τόν I ' αιώνα) φράσιν, τής οποίας τήν σημα

σίαν είναι αδύνατον νά μή έκτιμήσωμεν.
«  Οί μοναχοί (τή ; Payerne) δέν υποτάσσονται

(1 ) Ό  ΙερεΟς Βρίδελ (Coiiserv. suis. T . IX . ) xa! ó K . Vu l- 

liemin ¡albmn suisse) Ιδημοσίευσαν περιέργου« μ ελέτα ; περ! 

τή ;  βαειλίσση; Βερβας. Ά ξ ια ι  μνήμη; είναι xa! αί ερευναι τού 

Κ .  GauUicur έν τή  *':οτορνχή 'Ε λβ ετία .·

είς ούδένα επίγειον ζυγόν, οϋτε ε ίς  τόν  του  ρω - 
ρα ϊχοΰ  θρόνον. »

Ποτέ άρα δέν θέλει καταταχθή μεταξύ τώ ν ά 
γιων ή βασίλισσα Βέρθα!

ΔΩΡΑ ΙΣΤΡΙΑΣ.

Π Ε Ρ Ι

! του ’Αρνητικού Μορίου νη

Τ  Η 2

Ε Α Α Η Ν ΙΚ Π Σ  ΓΛ Ω ΣΣΗ Σ .

—000—

'Ολίγοι φιλολόγοι έζήτησαν νά μάθωσιν άν είς τήν 
Ελληνικήν γλώσσαν, συγγενή τών πλειοτέρων εύ- 
ρωπαϊκών γλωσσών, έσώθη τό  αρνητικόν μόριον na, 
πάγκοινον είς τήν Σανσκρίτην. Κομίζω ότι λέξεις ¡ 
τινές σαφηνίζονται έκ τοιαύτης μελέτης. Ενεκα τής 
άγνοιας τού μορίου τούτου πλανώνταί Ttve; συγγρα
φείς καί σχολιασται είς τήν έξήγησίν τινων λέξεων, 
καθώς μ ετ’ ολίγον μέλλω ν’  αποδείξω.

ΠρΙν έλθω όμως είς τήν έλληνικήν, άς μάθτι ό ά 
ναγνώστης, τ ί  είναι καί τ ί  σημαίνει τό αρνητικόν 
τούτο μόριον τής Σανσκρίτης.

Σανσκρ' na— No-not. A  particle o f prohibition 
^W ilson) δηλ. ού— όχι— Μόριον αρνητικόν.

S. ná— No— X ot,— indeclinable particle (W i l 
son) δηλ. ού— όχι— Ακλιτον μόριον.

Ó Fr. Βορρ είς τό  γλωσσάριόν του 4 847 , παρα
πέμπει τόν αναγνώστην, εις τήν παράλληλον γραμ
ματικήν, σελ. 369, 370, 371. Παραβάλλει δέ τό 
μόριον τούτο μετά τού αύτοΰ τής Λατινικής, Ne, non 
Ελλ. νη— (νη— κερδής, νη— κηδής). Λιθ. ne, Σλαβ. 
ne, Γοτθ. ni. Τρλ. ni.

Υπάρχει επίσης καί άλλο άρν.μόριον Σ. no— nahi, 
Είναι άλλο μόριον άκλιτον— ού— όχι.

Εκτός τών άνω μορίων ύπάρχει είς τήν Σανσκρί- 
πην καί τό  má (W ilson ), μόριον αρνητικόν— μόριον 
σημαίνον αμφιβολίαν. Τό μόριον τούτο, κυρίως με
ταχειρίζετα ι ή Σανσκρίτη πρό τών ρημάτων είς τήν 
Προστακτικήν, καθώς —  mákuru —  (μή κάμνγ;) 
πράξίν τινα.

Ó αναγνώστης βλέπει πόσον συγγενεύει τούτο 
μετά τού Ελληνικού μή, συνήθους καί εις τήν ήμε- 
τέραν λαλουμένην. Τό μακράν ά τής Σανσκρίτης έ- 
τράπη είς τό  επίσης μακράν η τής Ελληνικής.

Περί τού υστέρου τούτου μορίου ούδέν λέγω , κα
τά  τό  παρόν.

Παράδοξον ηθελεν είσθαι νά μήν ύπάρχγ τό  μό
ριον τούτο τής Σανσκρίτης είς τήν Ελληνικήν, άφού 
όλαι αί διάλεκτος γεννήματα εκείνης, διεφύλαξαν 
αύτό άναλλοίωτον. Τό μόριον τούτο εύρίσκομεν είς 
τήν Περσικήν, ne, όχι— -τήν Ζενδικήν nóit (na καί 
it) non, nec, nóit— nöit-— ñeque ñeque— (Vendidad 
Sade, Brockhaus. Leipzig 1850 ) είς τήν Σλαβ. ne,

Λατ. ne, non— Γερ. nein —  Γαλ.' no—  Αγγλ.,ηο, 

not, Ρωσσ. ne, niet.
Πριν προβώμεν είς μελέτην τού αρνητικού τούτου 

μορίου, ανάγκη νά γνωρίσϊ) ό αναγνώστης ότι ή 
Σανσκρίτη έδωκεν είς τήν Ελληνικήν καί τό  αρνητι
κόν μόριον α.ΐδού τινα δείγματα έκ τής Σανσκρίτης.

S. a— no— not (W ilson) μόριον αρνητικόν, σ τε 
ρητικόν. Εύρίσκεται πάντα εΐ; τήν άρχήν τής λέ- 
ξεως. Οσάκις δέ αΰτη άρχίζή άπό φωνήεν, τό τε  τό a 
χάριν εύφωνίας τρέπεται είς an.

S. akachas— φαλακρός, άνευ τριχών. Παρά τού 
a άρν. καί τού kachas— θρίξ.

S. akaras— άχεφ — άεργος— παρά τού a καί τού 
kara — χείρ.

S. anantas— αιώνιος— ατελεύτητος— παρά τού 
an— άρν. καί τού antas— τέλος— όριον.

S. anangas— άσώματο;— άϋλο;— 2 ό νούς. Παρά 
τού an— άρν. καί τού angas— μέλος— σώμα.

Τά άνω μάς πείθουν ό τι τά  δύο ταύτα αρνητι
κά μόρια, Σανσκρίτης καί Ελληνικής, είναι συγγε
νέστατα, διότι ή Ελληνική έχει τό α, άρνητικόν μό
ριον, καθώς— κακός, άκακος, πικρός, άπικρος. Προσ
θέτει δέ τό ν, χάριν εύφωνίας, είς λέξεις άρχιζού- 
σας άπό φωνήεν— όμοιος— ανόμοιος.

ίδού τ ί  λέγουν οί λεξικογράφοι περί τού μορίου 
Κ’ η— τής Ελληνικής, σ Νή, κατά τούς παλαιούς 
γραμματικούς στερητικόν μόριον καί επιτατικόν. Επί 
τής πρώτης σημασίας έγεινεν άπό τό άνευ . . . Εύ- 
^ίσκονται δέ καί λέξεις, όπου δύναται νά είναι καί 
στερητικόν καί επιτατικόν, π. χ. νήχυτος, καί άλ- 
λαι δυνάμεναι νά έςηγηθώσιν άλλως, ώ ; νήδυμος. »

Ταύτα τού σοφού Κούμα, είναι άσαφή. Ο άναγι- 
νώσκων διστάζει, δ ιότι αύτός ό συγγραφεύς αγνοεί 
τήν πηγήν, καί τήν άληθή σημασίαν τής λέξεως.

Ó πολλούς χρόνους μεταγενέστερος τού Κούμα 
Βυζάντιος, λέγει τά  ακόλουθα' a Νη— μόριον στε
ρητικόν, κατ’ αποκοπήν έκ τού άνευ ή α, στερητικού 
μετά τού ν .»

Περιττόν είναι ν’ αναφέρω τάς έξηγήσεις τώ ν λε
ξικών, δ ιότι ουδόλως σαφηνίζουν τήν σημασίαν, ή 
μάλλον τήν πηγήν τού μορίου τούτου.

Λέγω λοιπόν ό τι τό νη, μόριον άρνητικόν ή σ τε
ρητικόν τής Ελληνικής, είναι τό nà τής Σανσκρίτης, 
έχον τήν αύτήν σημασίαν τούτου. Καθώς τό  άνω 
στερητικόν Σ. mâ έτράπη είς μή, ουτω καί τά nà 
έτράπη είς νη.

Λαμβάνω τά ; πλειοτέρας μου μαρτυρίας, άπό τόν 
Ομηρον. Νη— πενθής.

Αϋτίχ’  i f '  είς οίνον βάλε νράρμοχον, ένθεν ετιινον 

Κηπενθέ; τ ’  αχολόν τε , χάχων έπίληθον απάντων.

Όδυσ. Δ ι 221.

I I  λέξις εξηγείται, άπενθής— άνευ πένθους, άλυ
πος. (Κούμας, Βυζάντιος) A c  nobile illud nepenthes, 
oblivionem tristitiam veniamque afferens (Πλιν. Φυσ. 
ίστοο. X X X V — 5. Χωρίς τής σημασίας τώ ν λεξικών, 
εύκολον είναι νά έννοήσωμεν τόν Ομηρον, λέγοντα—  
άχολον; κακών έπίληθον.— Αέγει καί ό Θεόφραστο;



Βιβ. IX — I S — Év οίς δε καί τό  νηπενθές έ/.εϊνό- 
φησιν είναι καί άχολον, ώστε λήθην ποιεΐν καί απά
θειαν των κακών.

Ν η— κερδής-—άνευ κέρδους.

Ώ  γέρον, αίνος μέν το ι άμύμων, όν χατέλεξας 

Ουδέ τ ι  πω -xapi μοίραν έπος νηχερίές εειπες

Όδικτ. Ξ .  308.

Où γάρ παρά το  προαν,χον τά  χαχά ήγόρευσας.

(Πορφυρ. Qluaesl. Homeric 16.

Αύτόμεδον, τις το ! VJ θεων νηχερδεα βουλήν 

Έ ν  οττ,βεοσιν Ιθηχε, χαΐ έςέλετο φρένα; έοθλάς;

’ Ιλ . Ρ. 469.

Νηκερδής σημαίνει ανωφελή;, βλαβερό;, χαθώ; εις 
τά  χωρία ταύτα τού ποιητοΰ. Αμφατέρας τά ; λέξεις 
μεταφράζει ό Clarke. (Λονδ. 1832) inutile consi
lium, inutile verbum. Sans gain, sans profit, inutile. 
(Diet, complet d’ Homère et des Houiérides. N  
Theil et D 'A rros  Παρ. 4 841).

Νη— μερτέω;— Νη— αμαρτένω.

Αϋτάρ ίγ ώ  τοι

Νημερτέως τόν μύθον ένισπήαω. Όδυα. Β. 97.

Ast ego tibi
vere sermonem enarrabo (Clai-ke). ά το ι άναμαρτή- 
τ ω ;  τ ’άληθές έρώ' κείται γάρ, ώ ; ει έλεγεν έπαλη- 
θεύσομαί σοι, αψευδή τόν λόγον έρώ. (Πορφυο. Qu· 
aest. Homeric. 4 6). Α ί συγγενείς ντμέρτεια, νη- 
μερτής καί νημερτέως, εξηγούνται— άψευδή;— άλη- 
θής— infaillible, vrai, véritable.

—ôspa τάχιατα 
Νύμφη εύχλοχάμιρ είχη νημ ιρτία βουλήν.

Όδυσ. Α. 86.

— Ννί —  ποινος—  άτιμώργ,το;.

'ΡεΓ' i ~ ù  άλλότριον βίοτον νήχοινον εδουσιν 

Άνέρος, Όδυα. Α . 160.

ïmpuné (Clarke) ohn’ eilen Entgelt (Voss) α τι
μωρητί sans compensation. (N .  Theil 1841).

Τήν αύτήν σημασίαν έχει καί εις τήν όδύσ. Ξ.
417.

"Α λλο ι δ’  ήμέτερον κάματον νήποινον έδουην.

ΐίχομεν καί άλλα; λέξεις —  Νη πεκτής, άκτένι- 
σ το ; παρά του άρν. ντ,— καί πείκω— πέκω, πεκτέω, 
ό'θεν πόκος, ποκάριον, τό  κουρεμένον μαλλίον. Νή- 
πλεκτος άαλεκτο:, μέ «πλεκτόν κόμην.

Ούδείς νομίζω δύναται να διστάσγ περί τής αλη
θούς σημασία; του αρνητικού τούτου μορίου ει; τά ; 
άνω λεξεις. Οτι τό  μόριον νη— αρνητικόν καί στερη
τικόν ενυπάρχει εϊ; τήν Ελληνικήν, άπό του; άρχαιο- 
τάτυυς χρόνου;, τά  άνω παραδείγματα σαφέστατα 
δεικνύουν. Πιθανόν εις τά  στόματα τώ ν Ελλήνων, 
νά έσώζοντο καί άλλαι λέξει;, τοιαύτη ή κοινοτέ- 
ρα νά ή:ον ή χρήσι; τού μορίου τούτου. Τά γλωσσά
ρια αναφέρουν λέξεις τινά ; τοιαύτας.

έρχομαι τώρα ν’  αποδείξω, δτι ή γνώσι; τού μο
ρίου τούτου σαφηνίζει λέξιν τού όμηρου κακώ; έν- 
νοουμένην, ή μάλλον κακώ; έξηγουμένην. ϊδού τό 
κείμενον*.

48«  π α ν ;

Ά μ φ ί Hi μίν Φ ώχαι, νέποδε; καλής Άλοσύδνης 
ΆΟρόαι ευδουσιν, πολιή; άλδς ΐξαναδϋσαι 

Πιχρδν άχοχνείουσαι άλό ; χολυδενθ/ο; δδμήν 

Όδυα. Α . 404.

ο Νεποδε; καλή; Δλοσύδνη; —  Νέποδες αί διά 
τού νήχεσθαι τήν πορείαν ποιούμενα·., ή άποδε; —  
Σχολ. Νέποδε; δέ αύται, ού κατά του; ϊχθύα;, ώ; 
ά-οδες, άλλ’ ώ ; όλιγόποδε; ήτοι μικρόποδε;, καί 
διά τούτο έγγύς άπόδων.— Τινές δε, νέποδα; φώκα; 
φασί, παρά τό  ποσί νέειν, δ έστι νήχεσθαι* ΐνα εϊεν 
φώκαι, νηξίποδε;.— Τινες δε νέποδε;, φάσί, θαλάσ
ση; αί φώκαι, δ έστι τέκνα* νέπου; γάρ, κατά τινα 
γλώσσαν, ό απόγονος. (Εύστάθ.)

Δέν μα; λέγει δμω; ό Ευστάθιος, κατά τίνα 
γλώσσαν.

Περί τής λέξεως ταύτης, λε'γει ó Casaubon. αΦώ- 
και νέποδε; —  Phocae natantes pedibus, nel, ut 
alii, carentes pedibus— Ego praetulerim, ut νέποδε;, 
hoc loco Homérico, απόγονοι,sine progenies expona- 
tur. Κατά τήν σημασίαν ταύτην, λέγει ό Βαρνέσιος, 
μεταχειρίζεται αύτήν καί ό Θεόκριτος.

’Αθάνατοι δέ κολεϋντο, θεοί νέποδε; γεγαώτε;.

Ίδύλ. 1 7 - 2 6 .

Hud flassfüssige Robben der lieblichen Halosyd- 
ne (Voss W ien 1816). Φανερόν δ τι ό μεταφραστή; 
ούτο; έννοεϊ τώ ν Ελλήνων τό  νηξίποδε;, δηλ. νέον- 
τ ε ;  διά τών ποδών.— Ομοίως καί ό J. Κ . Jacsi, Ber
lin 1855, έξηγεϊ τό  νέποδε; εϊ; τά ; σημειώσει; του 
— Sehwimmfüssige·— von νέω. Ó δέ Clarke, τόν ό
ποιον ανωτέρω άνέφερα, ούτως*

«  Circa vero ipsum, Fhocae,progenies pulchrac Halosydr.ie.

H ανωτέρω έξήγησι; τώ ν Γερμανών μεταφραστών 
είναι ή Ελληνική «  νηξίποδε;. »

ίδού τώρα τών λεξικογράφων Κούμα, Βυζαντίου, 
καί N . Theil, αί έξηγήσεις.

Κούμα; -  Νέποδες, ων, οί αί φώκαι νέποδε;, κα
λή; Αλοσύδνης— όδυσ. Δ. 404 —  τό όποιον έρμη* 
νεύει 6 Απίων άποδε;, καί ιχθύες. Αλλοι, αντί νηξί
ποδε;, έχοντε; κολυμβητικού; πόίας. Εκ τούτων 
τών έξηγήσεων όρμηθέντε; οί επιγραμματοποιοί έ- 
μεταχειρίσθησαν τήν λέξιν αντί τού ιχθύες, καί ό 
ίΐσύχ. εχει έπί ταύτη; τής σημασίας τόν τύπον νή- 
ποδες. Αλλοι έρμηνεύουσι τό  νέπου; απόγονος, δηλ. 
κατά τινα γλώσσαν* καί οΰτω τά μεταχειρίζεται 
Θεόφρ. 17 — 25 . Καλλ-μ. Απολλ. Ροδ. Νικανδ. Ä - 
λεξ. Εϊ; τό  Γεωπονικόν είναι^Ν’εόποδε; ταυτ. βλα
στοί, Λατ. nepotes τό όποιον γίνεται έκ τούτου.

Βυζάντιος — Νέποδε; (οι) Π. (νη ή νέω, πού;) αί 
φώκαι, αί μεταχειριζόμεναι τού ; πόδα; τω ν άντί 
πτερυγίων (μ τγν) έν γένει οί ιχθύες (ώ ; άποδε;). 2 
κατ’ άλλ. Νεόποδες, νέαι παραφυάδες, (μτφρ.) έκ- 
γονοι, απόγονοι, τό Λατ. nepotes.

N . Theil —  Νέποδες, ων (οί) 0δ. IV . 404. — · 
epith. des phoques, ou veaux marins,que les gram
mairiens expliquent 1 ». par άποδε; privés de pieds.- 
Rvr, abrégé en νε et πού;. Ansi l’explique Apion. 2o. 
par νηξίποδε; qui ont des nageoires R . νέω, πού;.
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Etym. M . Apoll. 3. par απόγονοι jeunes. Eustath. 
Apoll, rejetait deja cette dernière signifie, la se
conde est la plus vraisemblable, selon Voss, qui 
sont palmés — palmipedes.

Εις τά ; έρμηνεία; ταύτας, παντού άβεβαιότης, ή 
μάλλον παντελή; άγνοια τή ; λέξεως. ¿δού τά  δσα 
λέγει ό σοφός Σαλμάσιο; (Exercit. plinian. σελ. 283. 
C .) Graecis νέπου; dicilur qui velociter pedibus it, 
άπό νέειν vel νειν το ί; ποσί. Unde et poetae, νέπο
δα; vocarumt a eeleritate natatus, quamvis ca- 
veant pedibus. Aeoles ut Attici, v in λ. inutabant, 
e t dicebant λέπου; pro νέπου;, ut έλύδρη; po ένυ
δρης unde Lalinum lutra . . . Sic νέπους, λέπου;—  
λέπου;, λέποδο; lepus, leporis..

Ó Σαλμάσιο; τόν όποιον όλίγα διέφυγαν, διόλου 
δέν αναφέρει τήν σημασίαν τού νέποδος, άποδε;. 
Στρεβλόνει τήν σημασίαν καί παραγωγήν τή ; λ έ 
ξεως πλειότερα τών άλλων.

Ερχομαι τώρα εις τήν ορθήν κατ' εμέ σημασίαν 
τής λεξεως ταύτης. Λέγω .πρώτον ό'τι εις μόνον τόν 
στίχον τούτον τού Ομήρου εΰρίσκεται. Επομένως δέν 
έχομεν καί τό  φώ; τό  πηγάζον άπό παραβολήν ό
μοιων λέξεων, εις τόν αύτόν συγγραφέα. Δεύτερον, 
ό'τι οί μετέπειτα Ελληνες έλησμόνησαν τήν άληθή 
σημασίαν τού Ομήρου. Τουλάχιστον ή χρήσις τής 
λέξεως, εϊ; τινα χωρία τώ ν μεταγενεστέρων, δεικνύει 
σαφέστατα δ τι δέν ήτον αυτη ή σημασία τού ποιητού 
καί τών συγχρόνων αύτού. Νομίζω δ τι σύμφωνος 
μετά τού πνεύματος τής γλώσσης είναι ή λέξι; αυτη.

Οί δέ μεταγενέστεροι σχολιασταί καί έξηγηταί 
τού Ομήρου ό’έν εννόησαν τήν λέξιν, καθώ; τά  άνω 
αποσπάσματα σαφέστατα δεικνύουν. Λέγω  πρό; τού
το ι; δ τι άλλαι τινέ; λέξει; τού όμήρου, κακώ; έν 
νοούμεναι,πιθανόν ακολούθως καλήτερα νά έξηγηθώσι.

Σ. padas —  άρσ. 1. πού;, 2- λόφος εις τούς πόδα; 
δοους— 3. ρίζα δένδρου 4 στίχο; ύμνου, ή στίχο; 
τής ρίγ— βέδας— παρά τού ρήματος pad— πορεύο
μαι, ύπάγ'ω (W ilson).

Padas— άρσ. ( 'P . pad— ire) 1 pes — 2 Radix ar- 
boris— 3 Radius— (Bopp) δηλ. 1 πούς, 2 ρίζα δέν
δρου— 3 άκτίς.

Η λέξι; αδτη παράγεται παρά τού ρήματος pad 
— ire, adiré (Bopp) ire,· adiré, abirt— cadere (W er- 
tergaard. Rad. Sanscritae 1841).

Εγέννησεν ή λέξις αυτη τήν Ελλ. πο(δ)ς, πούς'πο- 
δός (1 ) Λατ. pes— pedis— Σλαβ. πουτ. οδός, πιατά, 
πτέρνα— Γοτθ. Fötus— Γερμ. Fass, pfote — Γαλλ. 
pied— patte —  Αγγλ. foot, pan— Russ— piata.

Εχει ή Ελληνική γνωστήν λέξιν συνήθη εις δλους 
τού ; συγγραφείς, τήν λέξιν— άπου;— άποδε;— άνευ 
ποδών. Είναι δε άπό τήν Σανσκρ. apatías— Επιθ. 
Footless— having no feet— having no place, uo sta
tion, Reptile. (R . a— άρν. padas foot) (W ilson )—

(1 ) T l  φωνήεντα άλλάττουν, δχ ι μόνον εις λέξεις τω ν  αυγ- 

γενών γλω σ τώ ν , άλλ i  xa! είς τή ν προτορχν τής αυτή; λέ

ξεως -χαρά TOJ αϋτοΰ λαού. Π. η. εχθρό;— όχθρός—  ίςω , ί ξ » ,  

παχύς, -παχυλός, παχουλός— έννέα, èvvti, μηλέα, μηλιά—  

προίξ xpouxyà χτλ.

δηλ. άνευ ποδών, μή εχων πόδα;— μή εχων τό 
πον ή σταθμόν— έρπετόν.

Ú Σανσκρίτη, μετά τού άρ. α σχηματίζει τό  apa- 
das — άπους— οδτω καί μετά τού άλλου αρνητικού 
ná τό  ñapadas— νέπους, άνευ ποδών. Α γγλ . Footless, 
sine pedibus.

Ú λέξις ñapadas δέν εύρίσκεται εί; τό  μέγα λε
ξικόν τού Wilson (1832 ). Είναι δέ τόσον σύμφωνο; 
μέ δλους τού; κανόνας τή ; γλώσσης ταύτης, ώστε 
δέν ήθελα διστάσει νά τήν καταχωρίσω εί; τά  λ ε 
ξικά. Πρώτον δέν γνωρίζομεν δλα; τάς λέξεις τή ; Σ. 
δεύτερον, έχομεν παράδειγμα τήν ήμετέραν, εις τήν 
οποίαν σώζονται πάμπολλαι λέξεις μή καταχ_ωρι- 
σθείσαι άκόμ.η ει; τά  λεξικά, καί παντάπασιν άγνω
στοι εϊ; τοός Ευρωπαίου;.

Αν ει; τινα ; φανή παράδοξο; δτι ή λέξις αυτη 
δέν έχει τό  σύνηθε; αρνητικόν νη— καθώς ε ϊ; τινας 
άλλας, λέγω δτι ό Πσύχιο; έχει τόν τύπον— νήπο- 
δ ε ;— Δέν ελλείπει παράδειγμα δμοιον. Σ. nabhas—  
παρά τού άρν. na, καί libas— φώς. Ελλ. νέ— φος—  
Λατ. nubes— nebula.

Αλλη παράδοξος σημασία τής λέξεως νέποδες, 
είναι άπόγονοι, progenies Κ ατά  τινα 'γλώσσαν (Εύ- 
σταθ.) μήν έννοήσαντε; τήν άληθή σημασίαν τή ; λέ
ξεως οι λεξικογράφοι, εξήγησαν αύτήν, ώ ; ταυτόση
μον τή ; Λατινικής— Nepos (nepo-t-s) nepotis. 1 υιό; 
υιού, ή θ /γατρός— έγγονος— υίωνό;— 2 ανεψιό;— 3 
παρά τώ ν ποιητών απόγονο;— Συγγενή; ταύτη ; ε ί
ναι ή Neptis, έγγόνη, υίωνή— θυγατριδή— καί καθώ; 
ή προλαβούσα — απόγονο;—  «  Neptes— Cybeles—  
(Ovid.) αί μοΰσαι.

Τάς διανοητικά; ταύτας λέξεις άνέγνω εϊ; τήν Σ. 
naptri όνο μ. πτωτική— napta a grandson (W ilson) 
έγγονος, υίωνό;— naptri— έγγόνη υίωνή. Τό τελικόν 
r τής Σ. τρε'πει ή Λατινική συχνότατα εις s.

Τελειόνων λέγω δ τ ι ό Ομηρικός στίχος πρέπει 
νά στίζετα ι μετά τή ν— νέποδες, καί δχι καθο»; 
πολλάκις γίνετα ι μετά τή ν— φωκαι.

Α. Γ . ΠΑΣΠΛΤΠΣ,

Ε Π ΙΣΤΟ ΛΗ  Φ Ε Γ Χ Α Λ Η  Σ Α Χ

Β α α .Ι ίω ς τή ς  Π ερσίας, Λ ασ.ο-Ιίογτι τω  Λ ' Α ύ -  

τοχρά τορ ι τή ς Γα.1.1ίας χαΐ β α σ ι.Ιε ΐ τής Ί τ α -  

Μ α ς, γραψεΐσα  ε> Τεχερά νη , τή  4 4 Φεβρουά

ρ ιου  1809.

(Μετά©ρασις έχ τον Περτ:χοΟ )

—οοο—

Η κατωτέρω δημοσιευόμενη επιστολή μετηνέχθη 
εις τήν ήμετέραν γλώσσαν έκ τίνος αντιγράφου τού 
Περσικού πρωτοτύπου, άποσπασθέντος έξ επισήμου 
πηγή; καί περιελθόντος εσχάτως εϊ; χείρας ήμών. 
Κατεβλήθη δέ δσον ένεΐν πάσα προσπάθεια περί τήν 
τήρησιν τής πρωτοτυπία; τού λεκτικού καί τώ ν με
ταφορών αυτής, ώ ; ουσιώδους χαρακτηριστικού, ’Εκ
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τή ς  έν αύτή δαψιλεύσεως μυρίων τ ίτλω ν  καί κολα
κευτικών φράσεων, οίς λίαν φειδωλώ; χρώνται οί 
Μωαμεθανοί ήγεμόνες όσάκις αποτείνονται η γρά— 
φουσι πρός άλλοδόξους, καταφαίνονται ούχί μόνον 
ai κατ’ εκείνην τήν εποχήν μεταξύ Γαλλίας καί Περ
βίας στεναί σχέσεις, άλλά καί τό  σέβας καί ό τρό
μος 8ν ό μέγας εκείνος άνήρ είχεν εμποιήσει είς τόν 
διάδοχον του Δαρείου καί Ξέρξου. Πρίν ή όμως πα- 
ραθέσωμεν τό  κείμενον τής περί ής ό λόγος επιστο
λής είς τόν αναγνώστην, άναγκαϊον κρίνομεν ϊνα ά- 
φηγηματικώς πως άναφέρωμέν τινα περί του έπιστεί- 
λαντος Μονάρχου καί τών σημαντικωτέρων γεγονό
τω ν τής βασιλείας αυτού, ών τινα μάλιστα άμεσον 
σχέσιν έχοντα πρός τήν επιστολήν ταύτην, ήτις εκ
τός τής ιστορικής καί γλωσσικής αυτής αξίας, έχει 
καί ιδιαιτέραν σημαντικό τη τα  ώς έκ τού πρός 8 δι- 
ευθύνθη προσώπου καί τού πέμψαντος αύτήν, δια- 
σαφηνίζουσι τό  πνεύμα αύτής,

Ην δ  ό Φ έτχ  Αλή Σάχ πάππος τού Μοχαμμέτ 
Σάχ, οδ τίνος ό υίός Νάσρ-ε&Δυν Σάχ. (Βοήθεια τής 
θρησκείας) βασιλεύει άπό δεκαπενταετίας ήδη έν 
Περσία. Διεδέχθη είς τόν θρόνον τόν υπό τών ΰπη- 
ρετών αυτού δολοφονηθέντα, καί έπί φιλαργυρία, φι
λοδοξία καί έκδικήσει όνομαστόν έν τή  Περσική ι
στορία θειον αυτού Α γά  Μοχαμμέτ, θεμελιωτήν τής 
δυναστείας τών Κατζάρ, άσπονδον έχθρόν τής φι- 
λής Ζένδ, καί έπί 20 περίπου έτη τυραννήσαντα τής 
Περσίας. Εν τή  άναβάσει του δέ εις τόν θρόνον 
(1 7 9 8 ) ώφελήθη καί έβοηθήθη τά  μέγιστα Οπό τού 
πρωθυπουργού Χ α τζή  ’ ΐβραχίμ, πιστού εκτελεστού 
τώ ν  τελευταίων θελήσεων τού άποβιώσαντος μονάρ
χου, όστις ζώ ν έτη είχε κηρύξει αύτόν επίδοξον κλη
ρονόμον τού στέμματος' τό τε  δέ έγκαταλιπών καί τό 
όνομα αυτού Μπαπά-Χάν, όπερ έφερε πρότερον, με- 
τωνομάσθη Φέτχ ’Αλή, προσλαβών καί τό ν  τίτλον 
Σ ά χ β ι  ούδείς τώ ν πρό αύτού ήγεμονευσάντων, άπό 
τής έξαφανίσεως τού οίκου τών Ζένδ, ών τελευταίος 
ήγεμών ήν ό Ναδίρ Σάχ, είχε τολμήσει νά λάβνι. 
έπί τού ήγεμόνος τούτου, ή Περσία, ώς έκ τής γεω
γραφικής αυτής θέσεως, κατέστη ίκανώς σημαντική 
παρά τοίς ανέκαθεν άντιζήλοις έθνεσι τής Ευρώπης, 
ήτοι τής ’Αγγλίας καί Γαλλίας' διότι ό μέν Ναπο
λέων Βοναπάρτης, θέλων ϊνα, διά τή ; όδού τή ; Περ
σίας καί τού ΚαβοΟρ, προσβάλη τους Αγγλους έν 
ταΐς κατά τήν ’ Ινδικήν κτίσεσιν αϋτών, έθεώρησε 
πρόσφορον καί άναγκαϊον είς τούς σκοπούς αυτού ϊνα 
καταστήσνι στενωτέρας τάς μεταξύ τής Αΰλής αύ
τού καί τή ; Περσίας σχέσεις, ωφελούμενος μάλιστα 
έκ τής άμηχανίας είς ήν εύρίσκετο τό τε  ή Περσία 
ώ ; έκ τώ ν άδιακόπων μετά τής Ρωσσίας πολέ
μων, ιδίως μετά τήν μάχην τού 1803, καθ' ήν 
έποχήν μάλιστα έξητέσατο αυτη τήν βοήθειαν καί 
ύποστήριξιν τή ; Γαλλίας. Διό, μετά τους Romieux 
καί Jaubert, έστάλη εϊ; Τεχεράνην μέ τίτλον πρέ
σβεως δ Γάλλο; στρατηγός Gardane (περί οδ γίνε
τα ι λόγος έν τή  παρούση επιστολή), μεθ’ υποσχέ
σεων βοήθειας κατά τής Ρωσσίας, μ ετ’ αύτού δέ καί 
ικανός άριθμός Γάλλων άξιωματικών διδαξάντων

τήν τακτικήν είς τόν τέως άτακτον καί αρρύθμιστου 
Περσικόν στρατόν. Η Αγγλία _ρμως έννοήσασα έγ- 
καίρως τά  κατ' αύτής τεκταινόμενα τού Ναπολέον- 
τος σχέδια, κατώρθωσεν'ϊνα παραλύσ-ρ τάς διαπραγ
ματεύσεις τού είρημένου Γάλλου στρατηγού (όστις 
μ ετ’ ολίγον άνεχώρησεν έκ Τεχεράνης, φέρων μεθ’ έ- 
αυτού καί τόν Ασκέρ-Χάν, ώ ς ' απεσταλμένου τού 
Σάχ παρά τή  Γαλλική Αύλή), καί διά τώ ν πρέσβεων 
αύτής Sir John Malcolm καί Sir Harford Jones 
Brydges, ύπεσχέθη είς τήν Περσίαν αποτελεσματικήν 
χρηματικήν καί στρατιωτικήν βοήθειαν κατά τόν 
μετά τής ‘Ρωσσίας άγώνα αύτής, φοβούμενη πάντως 
τήν έπιρροήν ήν ήρξαντο έξασκείν έπί τής χώρα; ταύ- 
της ή τε  Γαλλία καί ή ‘ Ρωσσία. Οΰτω δέ, τή  με
σολαβήσει τού Sir Gore Ouscley, διεπραγματεύθη 
ή έν ΓκΙουλεστάν ύπογραφείσα κατά τόν ’Οκτώ
βριον τού 4813 μεταξύ ‘Ρωσσίας καί Περσίας ει
ρήνη, διά τή ; πραγματοποιήσου; όμως τή ; οποίας, 
ώς άπαντηθέντων προσκομμάτων περί τόν κανονισμόν 
τών μεθορίων, εντελής αρμονία δεν ήδυνήθη ϊνα έ- 
πανέλθν] μεταξύ τών δύω Κρατών, όθεν, μετά τόν 
θάνατον τού Αλεξάνδρου, άμα τή  κατοχή ύπό τώ ν 
‘ Ρώσσων τού περί τήν λίμνην Γόκτσαν διαφιλονει- 
κουμένου εδάφους, άπεστάλη έκ μέρους τού ‘ Ρωσ- 
σικού άνακτοβουλίου είς Τεχεράνην ό Μενδζικώφ, 
κατά τό φαινόμενον μέν ϊνα άναγγείλνι έπισήμως τήν 
ένθρόνισιν τού Αύτοκράτορος Νικολάου, κυρίως όμως 
όπως κανονίση τά  τής όροθετικής γραμμής. Μή δυ - 
νηθείς δέ ϊνα πείσφ τήν Περσίαν είς τάς άπαιτήσε ς 
τής Αολής αύτού, καί μή έχων περαιτέρω πληρεξου
σιότητα, ήναγκάσθη άπρακτο; ϊνα άναχωρήση (1826 ) 
έκ τής πρωτευούσης τού ’ ΐράν, δτε, κατά τήν έκ Ταυ- 
ρίδος διά Τύφλιδα διάβασιν αύτού, συλληφθείς έν 
’Εριβάν ύπό τού Σερδάρη τή ; έπαρχίας ταύτης, έρ- 
ρίφθη είς φυλακήν, έν ή διέμεινεν έπί 25 ημέρας, 
κρατηθέντων ήδη καί τώ ν ταχυδρόμων αύτού, άφ’ ών 
ήρπάγησαν τά  γράμματα τή ; πρεσβείας καί ών τ ι-  
νες έσφάγησαν άπανθρώπως. Μετά τήν άποφυλάκι- 
σιν δέ τού Μενδζικώφ, κηρυχθέντος ήδη τού πολέ
μου, ό ’Λββάς-Μιρζά, υιό; τού Φ έτχ  ’Αλή Σάχ, έπί 
κεφαλής 40— 50 χιλιάδων άνδρών, έξεστράτευσε 
κατά τών ‘Ρώσσων, συμπλακεί; μετ’ αύτών κατά 
διαφόρους μάχας μέ Ικανήν ζημίαν τού στρατού αύ
τού, μέχρι; ότου ό στρατηγός Πασκξέβιτζ, άρχηγό; 
τώ ν 'Ρωσσικών δυνάμεων, είσήλθε περί τόν ’Οκτώ
βριον τού 1827 είς Ταυρίδα, ής οί κάτοικοι παρε- 
δόθησαν προθύμως καί άνευ τής ελάχιστης άντιστά- 
σεω;. Τό γεγονός τούτο ήνάγκατε τόν ’Αββάς-Μιρζά 
ϊνα κλείσνι, έν όνόματι τού πατρός αύτού, τήν λίαν 
άξιομνημόνευτον διά τά  ‘Ρωσσικά όπλα ειρήνην τού 
Τουρκμαν-τσάϊ ε 10)22 .Φεβρουάριου 182S » ,  δ ι ’ 
ής ό Τσάρος, λαβών αποζημιώσεις 80 εκατομμυ
ρίων ρουβλίων καί προσκτησάμενος τά  Χανάτα 
τού Έριβάν καί Ναξηβάν, άνεγνώρισε καί τόν 
’Αββάς-Μιρζά έπίδοξον κληρονόμον τού στέμματος 
τής Περσίας. Ά λ λ ’ ούδέ δ ι’ αύτής τής συνθήκης ή 
μεταξύ τών δύο χωρών ειρήνη έπαγιώθη' διότι μό
λις μετά τήν έπικύρωσιν αύτής, σταλείς ό ‘ Ρώσσος
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πρέσβυς Grihogedoff ή Grybydoff, κατά τήν Asia
tic Journal, ’ΐούν. 1829, σ. 783, είς Περσίαν όπως 
συγχαρή τόν Σάχην έπί τή  αίσία έπαναλήψει τών 
φιλικών μεταξύ τών δύο έθνών σχέσεων, καί άπαι- 
τήσα; έπιμόνω; διά παρερμηνειών τινων τού κειμέ
νου τής συνθήκης τήν είς τήν Ρωσσικήν γην μετά- 
βασιν απάντων τών έν Περ·ίφ 'Αρμενίων, συγχρό 
νω ; δέ χορηγήσας καί ίσχυράν ύ-εράσπισιν τόσον 
πρός τινα  έξομώσαντα εύνούχον Αρμένιον διατελούν- 
τα  έν τή  υπηρεσία τού Σάχ, ύφ’ ού καί κατεδιώ- 
κετο έπί κλοπή τινι χρηματική, όσον καί πρό; άλ
λου; δύο ’Αρμενίους δολοφονήσαντας Μωαμεθανόν 
τινα καί καταφυγόντας παρά τή  ‘ Ρωσσική πρε
σβεία, πρός δέ καί ώ ; άπαιτήσας τήν παράδοσιν δύο 
γυναικών Αρμενίων αίχμαλωτισθεισών έν Τουρκία, 
καί μετενεχθεισών τό τε  είς Περσίαν, άποποιουμένην 
δμ.ως τήν προστασίαν τού είρημένου πρέσβεως, ούχί 
μόνον εφερεν είς δυσχερή θέσιν απέναντι αύτού τήν 
Περσικήν Αύλήν, άλλά καί τόν λαόν άπαντα, ιδίως 
δέ τόν κλήρον, κατά  τής ‘Ρωσσίας σφοδρώ; διή- 
γείρε, παρ’ ών μάλιστα ή τοιαύτη διαγωγή τού 
Gribogedoff έθεωρήθη ώ ; συστηματική τις έπιβουλή 
κατά τής θρησκείας καί τής ΰπάρξεως αύτών. όθεν, 
μ ετά  τήν έκ τής ‘ Ρωσσική; πρεσβείας δραπέτευσιν 
τώ ν  δύο είρημένων Αρμενίδων, έν ή έκρατούντο διά 
τής βίας, καί αϊτινες διερχόμεναι τάς οδούς διή 
γειοον τόν λαόν εις έκδίκησιν, ικανόν μέρος αύτού, 
έπέπεσε κατά τής οικίας τού Πρέσβεως, φρουρουμέ 
νης μόνον ύπό εκατόν Περσών έκ τής βασιλική; 
φρουράς, καί ετέρων 2 0 — 30 Κοζάκων, οϊτινες, έπί 
τή  δοθείσρ διαταγή, πυροβολήσαντε; έφόνευταν 
£ζ έκ τών έπιτεθέντων, τώ ν όποιων τά  π τώματα 
εύθύς έξετέθησαν είς 8ξ διάφορα τεμένη τής πρω- 
τευούση;, ένθα οί μολλάδες έδημηγόρουν θερμώς, 
προσκαλούντε; τόν λαόν ϊνα έκδικήση έντόνως τόν 
φόνον τών ύπό τά  βλέμματα αύτών κειμένων νεκρών 
πιστών. Τό τε  δέ, ύπέρ τάς τριάκοντα χιλιάδας 
Περσών, φανατισμόν καί οργήν πνεόντων, όρμήσαν- 
τες έν άκαρεϊ κατά τής οικία; τού ‘ Ρώσσου Πρέ
σβεως, κατέσφαξαν άπαντα; τού ; έν αύτή μετά 
τού άπεσταλμένου, καί ών μόνον είς γραμματεύς 
καί δύο Κοζάκοι ήδυνήθησαν νά διασωθώσι. Μετά 
τό  θηριώδες δέ τούτο, άπάνθρωπον καί λυπηρότα
του συμβεβηκό;, τό  όποιον τά  ύπό τού βασιλεω; 
έγκαίρω; ληφθέντα μ-έτρα δέν ήδυνήθησαν ϊναπρο- 
λάβωσιν ή περιστείλωσιν, ή ‘ Ρωσσική Κυβέρνη- 
σις, καί το ι δικαιουμένη ε-Ις άπαίτησιν άξιοπρεπε- 
στέοας ίκανοποιήσεως, μή θεωρούσα ομω; φρόνι
μον ϊνα διακυβεύση τά  όποια διά τής συνθήκης 
τού  Τουρκμαν-τσάϊ είχεν άποκτήσει πλεονεκτήματα, 
καί ώ; μέλλουσα άφ’ ετέρου νά εύρεθή είς πάλην 
κατά δύο συγχρόνως εχθρών (ώς πολεμούσα τότε 
καί τήν Τουρκίαν), ήρκέσθη έπί τέλους είς τό  νά 
ίκανοποιηθή διά τού πένθους άπάσης τής Περσικής 
αύλής διά τό φρικώδες τούτο γεγονός, καί τή; 
έκφράσεως τής λύπης αύτής έπισήμω; διά τίνος έπι- 
στηθίου φίλου τού Αββάς-Μιρζά, έπί τουτω  με- 
ταβάντο; είς Τύφλιδα παρά τόν Κόμητα Πασκίέβιτζ.

Τοιούτο δέ πέρας έσχε τό  τραγικόν τούτο συμβάν 
τής βασιλείας τού Φ έτχ  ’Αλή Σάχ, όστις έπίσης 
προβλέπων τάς όλεθρίου; συνεπείας νέου τίνος μετά 
τής 'Ρωσσίας πολέμου, είχε λόγους ισχυρού; όπως 
προλάβνι πάσαν μ ετ’  αύτής ρήξιν. Ιίπιζήσας δέ όλί- 
γου; μήνα; τώ  υίώ αύτού ’Αββάς Μιρζά, καί άποθα- 
νών, μετά βασιλείαν 36 έτών, έν ίσφαχάν τό  1834, 
άφήκε τόν θρόνον είς τόν έγγονάν αύτού Μοχαμμέτ- 
Σάχ, θεωρούμενος έν τή ιστορία τώ ν  Περσών βασι
λέων, ώ ; ήγεμών μάλλον ιδιωτικά; άρετάς κεκτη- 
μένος ή έξοχα βασιλικά προτερήματα.

Εν Χάλκη,. Τή 20 Δεκεμβρίου 1861.

Κ . ΑΝ0ΟΠΟΪΛΟΣ.

ίδού δέ ή επιστολή'

I I  βασιλεία τώ  Θεώ έστΓ ύψωθείη ή δόξα αύτού 
καί εύλογητόν εΐη τό  Κράτος αύτού ! Δόξα καί ύμνος 
άπειρο; τώ  κραταιώ Ηγεμόνι προσήκει, ό τι βασι
λεύων άνευ έτέρου καί δίκαιο; έστιν. Ούκ έστιν άν· 
τίφασις έν τοίς ρήμασιν αύτού καί ούκέτι μεταβολή. 
Σοφός πολυ'ί'στωρ, ισχυρός παντογνώστης, άριστος 
τώ ν Κυρίων, καί ού δυνάμενο; άντικαταστήναι δι’  ού- 

δενός έτέρου.
Εύλογίαι δ’ άπειροι άπάσϊ) τή  χορεία τώ ν Προφη

τώ ν καί Αποστόλων τού ίπερτάτου  Οντο:, ότι ά γ 
γελοι τή ; σωτηρίας καί οδηγοί τών εναργών κρίσεών 
είσιν. Συνδυασταί τώ ν άρχαίων αποκαλύψεων μετά 
τού νέου νόμου τού περιεχομένου έν ταίς έντολαίς 
καί ταϊς άλανθάστοις έπαγγελίαις τού ουρανού, φαει
νοί ίθύντορες καί διαφωτισταί τών λειμώνων τή ; κα
θαρά; διανοίας τώ ν νεοφύτων, Ιθεντο τούς κανόνας 
τή ; έν τούτω  τώ  κόσμω εύδαιμονίας καί τής έν πί- 

στει μακαριότητος ήμών.
Ειτα δε, οι λαμπροί μαργαρϊται τών εγκωμίων, 

οί προερχόμενοι έκ τού νάρθηκος τής εύγλωττίας, 
τού πλήρους ειλικρίνειας καί άφοσιώσεως, οί κόσμον 
περιτιθεμενοι τή  διανοία καί περικαλλύνοντες τήν 
κατάστερου ζώνην τού ζωδιακού τής φιλίας καί ά~ 
γάπης, πρό; τούτοι; δέ καί οί βαρύτιμοι άδάμαν- 
τες τών εύχών καί εύλογιών, τώ ν άπηλλαγμένων 
δόλου καί ύποκρισίας, καί τών μοίραν φυλακτηρίων 
έπεχόντων παρά τώ  προσδεχομένω αύτάς, διαχυθή- 
τωσαν έν ταίς πολυτελέσιν δμηγύρεσι Σού τού άριθ- 
μούντος τοσούτου; θεράποντα; οσοι οί αστέρες, Βα- 
σιλέως έχοντος τήν καρδίαν εύρείαν ώ ; ό ωκεανός, 
τού διαχέοντο; τάς ευεργεσίας ώ ; αί νεφελαι τήν 
βροχήν, Ηγεμόνος ώραίου καί λαμπρού ώς ή σελήνη 
έν τή  πορεία αύτής, προνοητικού ώ ; ό Ηλιος, άκα- 
ταμαχήτου ώς ό Αλέξανδρο; (1 ), μεγαλοπρεπούς ώς
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(1 ) ’ Αλέξανδρο; δ Μέγας έσ τί γνωστός παρά τοϊς ΆσιανοΤ; 
ύπό τά  δνοματα Ίσχενδέρ, Ίοχε.δέρ-ι ‘ Γόνα! (Αλέξανδρος 6 
‘ Ρωμαίος) χαΐ Ίσχενδέρ-ι Ζουλ-χαρνειν, ή τοι Αλέξανδρος δ 

Λίχ.ρως, ούτως όνομασβείς "σως παρά τω ν  ’ Αράδων ώς χατα- 

χτήσχς τά  δύο π έρ ιτα  τού χόαμου, τή ν Α να το λή ν  χα! Λύ
σ ω , χατά τινα  αναλογίαν πρός τόν τ '  αύτά α.ιμβολ·.χώς ση

μαίνοντα Δ.χέφαλον αετόν τώ ν  ’ Ρωμαίων. Μεταξύ δέ τω ν  πο- 

λνορίβμων τ ίτλω ν  τώ ν  αποδιδόμενων τώ  Αύτοχράτορι τώ ν  Ό9ω-

62.
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ό Σολομών, Μωϋση κατά τά,ν · ■ . (2 ), ϊησού κατά την 
πνοήν (3 ), Παδισάχ (4 ) του ΓΙαντό;, έξοχώτατε 
Κυρίαρχα. Περιφχνέστατε καί Κραταιόσχτε Μονάο 
ya, αδελφέ εύκλεέστα-ε, σεβαστότατε Αϋτοκρά 
τορ, μέγιστε Λρχον τώ ν επικρατειών τά ; Γαλλία; 
καί ’ Ιταλίας ! ή ; οί ουρανοί είσιν ασάλευτοι καί η 
γη διαμέ-ουσα, οΰτω καί ό αιών της βασιλεία; τή ; 
Τμετέρας Μεγαλείο τ  /το; μόνιμο; καί ή βάσι; αύτάς 
διαρκά,; καί ακράδαντο; ε ΐη !

Μετά τήν παραδοχήν δέ τούτων τών προσαγο- 
ρεύσεων, ά εναργή; γνώμνι τή ; ‘Υμετέρα; Αϋτοκρα 
τορικά; Μεγαλειότητο;, ή δυνηθείσα διανοίξαι τους 
πολυπλοκωτέρου; πολιτικού; δεσμού; καί λύσαι τά 
μυστηριωδέστερα αινίγματα τ·?.; διπλωματία;, γνώ- 
τ ω  ο τι από τής άρχά; τού εαρο; τά ; μεταξύ άμών 
φιλία; καί ειλικρίνεια;, ή αγάπη πεφυρμένη βασι
λικά Νμών καρδία, ά τι; οίονεί ροδών τ ι ;  φιλία; καί 
κάπος απαράμιλλο; άφοσιώσεώ; έστιν, ενώ φύονται 
καί άνΟούσι τά  εύγενέστερα τών αισθημάτων, ούκ 
έσχεν άλλον πόθον είμά τού καλλιεργάσαι τόν θά 
μνον τά ; αμοιβαία; ένώ ιεω ; καί διηνεκούς σχέσεω;, 
άρδε;ουσα αδιάλειπτο;; τά  εξοχον τούτο φυτόν διά 
καλάμων χειμάρρου; χεόντων ώ ; άλλων αρδευτι
κών διωρύγων, καί δ·.' επιστολών διαδεχομένευν

μανών υπάρχει χαΐ ό ’ loxc δίρ-αιμάτ ή Ίιχενδ1:-σηφ|τ, ό 
έ’/ων πλεονεκτήματα καί προοόντα :οΰ Μ εγαλω  Αλεξάνδρου’

(2  ’ Ενταύθα α'νίττετα; τό  Ιν  τή  εξόίιρ Κεφ. Α ’ . 6 ,) άνα- 

φιρδμενον περί Μωϋϊέως βαϋμα ήτοι, α Είπε 81 αύτφ Κύριος 
πάλιν, είαένεγχον τη ν χεΤρά αου ε ϊ ;  τό ν  χόλπον αου' χα! ε!αή- 

νεγχε τή ν  /εΤρα αυτού εις  τό ν  χόλπιν αυτού, χαί έξήνεγχε 

τή ν χείρα αύτού έχ τού χολπου αύτοΰ χα! ίγενήΟη ή χε!ρ 

αύτού ώαε χ ιώ ν.* Τό θαύμα όέ τούτο παρά τοίς Μουβλιμά- 
νοις ¿ .ομάξετα : άοαβιατ! f}iS ν πεϊζά  (λευχή χειρ).

(3,, ΙΙρωτ. Ία υ -ο ιμ , 'Ιησούς χατά τήν πνοήν ή τοι τόν λόγον· 

διότι ή πε,:α. λέξις άμρότερα σημαίνει· οί Μωαμεθανό! 81 
άναγνωρίζονσιν ο τι ό Ίη ο ύ ς  Χριστό; διά μόνου τού λόγου άνί- 

στα  νεχρούς χα ! Ιατο τους νοσούντας. ξΑουχ. Ζ'. 11, χα! 
Μάρχ. ΐ .  31 .)

(4  'U  λ ίξ ις  Παδισάχ, συντιθεμίνη έχ τού Πάδ-προστάτης 

(χυρ. δέ ό προυυλχττων τή ς  βλάβης, ώς χα ! έχ τής συνθ. λ ε . 

ξεις τταδ-ζεχίρ, χα! χατά παραφθοράν π ιιζεχ ίρ  άντίδοτον, τ !  

έμποδίζον τ τ ν  δύναμιν τού δηλητηρίου, χαταραίνεται), χα! τού 

οά/,περ· βασιλεύς, (χυρ. Οψιστος, μέγας, χα ! οΰτινος ή  ρίζα εϋ- 

ρητσι χα! εις τό  έξελληνισθέν περαιχτν Ζατράπης, χορ. ϊάχ-δερ 

άπ -ίρχων ϊν  τώ  ϋδατι, διότι οί τοιούτοι διοιχητα! χατ’ άρχάς 

έξήσχουν δικαιοδοσίαν χατά βάλασσαν), είναι άποχλειστιχός 
τίτλο ς  τώ ν  ’Οθωμανών ηγεμόνων Ι ν  τή  Α νατολή . Φρτγχίσχος 

Si ν 1ος, βασιλεύ; τής Γαλλίας (1300 1(100) ύπ ρξεν ό 
πρώτος χα! έπί πολύ ό μόνος χριστιανός μονάρχης εις ον έδό 
(η  υπό τώ ν  Τούρκων, έπ ! Ξουλτάν Σουλιϊμάν, ό τίτλος 11α- 

8 ι σ ά ·/. Οί Αύτοχράτορες όμως τής Γερμανίας ύνομάζοντο 

μόνον Νέμτσε Τσαρή ή Τσασαρή Καισαρες), χαΟώι χα! οί τή ;  
‘Ρωσσίας χα ι’  άρχάς μέν Μοσχοβ Τσαρή, ε ίτα  δέ *Γςυσ α Τσα

ρή, μέχρι τού .174, ότε, έν τή  περιωνύμιρ συνθήκη τού Κ α ι-I 

ναρζ-.χίου. ή  Αύτοχράτειρα Αίχατερίνη ή 2 α χατωρβωσεν ί’να 

προττεβή « ίς  τούς τίτλους αύτής χα! ό τού  Παδισάχ. Ωσαύ
τω ς τόν Δεκέμβριον τού 1803 Ναπολέων ό 1 ος άνεγνωρίσΟη 

ύπό τής ΙΙύλης υπό τόν διπλούν τίτλο ν  Μμπερατόρ β ! Παδισάχ 
•Εχτοτε δέ ο τ ίτλο ς  ούτος ίξετάθη χα! εις πολλούς τώ ν  Βύρω- 

παίων ηγεμόνων, συμμάχων τή ;  V. Πύλης, ώ ς παρατηιείται 
χα! ε ίς τή .  συνθήκην τής 18)30 Μαρτίου 183G
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άλλήλα; ώ ; ρεύματα έκχειλίζοντο; ποταμού. Π α ν 
ταχόθεν άφικνούνται πρέσβεις-τών ‘ Γμετέρων !λ-ψη
λών Αύλών, οΰ;, ώ ;  αληθείς άηδόνας, ποιο'μεν με- 
λωδίΐν μολπά; αρμονικά; είλικρινού; φιλία;, καί 
άδειν ομολογία; συμμαχία;, π ίσ τεω ; καί εγκαρ
δίου συνεννοήσεω;. (

Νύν ί ’ δτε ό περίδοςο;, ύψιτάνά,;, τό έρεισμα τών 
αρχόντων, Κ. Τρουϊλέρο;, έκ ταύτη ; τή ; αύλης τά ; 
ίσην τώ  ούρανώ ευρύτητα έχούση;, άπε'ρχ-εται πρό; 
εκείνην έν η άπα; ό κόσμο; άσυλον καί καταφύγιον 
ευρίσκει, αναγκαΐον έθεο'ιρησα ΐνα εκπληρώσω άσμέ- 
νω ; καθήκον φιλία; καί ένιόσεωρ, καί ουτω κόσμησα; 
έκ νέου τά,ν χαρίεσσαν παρειάν τά ; μεταξύ ημών ό- 
μο οία; το ϊ; θελγήτροι; ταύτη; τη ; έπιστολ-ή; τη ; 
ευδαιμονία σεσημασμένη;, ένισχύσω τού; κίονα; τη ; 
αμοιβαία; φιλία; καί αγάπη;.

Αί λεπτομέρειαι οί άφορώσαι τά,ν κατάστασιν έν 
η αί ύποθ·:σει; ημών εύρίσκονται, ώ ; καί αϊ αίτ/,σει;, 
πόθοι καί σκοποί άμών, άναοέρονται έν τή  επιστο
λή τη άπευθυνθείσν, εύσεβάστω; πρό; τάν ουρανομή
κη Λύλήν τά,ς ‘Τμετέρα; Μεγαλειότητο; υπό τού 
έςοχωτάτου, νοημονεστάτου καί έπί στερεά περι- 
σκέψει διακρινομε ου, κορυφαίου τών έν υψηλή πε
ριωπή Μεγιστάνων, πρεσβευτού ‘ ϊμ ώ ν  στρατηγού 
Γαρδάν-Χάν, ώ ; καί έν το ΐ; γράμμασιν άπερ οί 
λειτουργοί τού ’Υψηλού τούτου βασιλείου πέμπουσι 
νύν το ϊ; υπουργοί; τού ένδοξου Υμών Κράτου;. 
Παν δ ' δ,τι ό άκτινοβόλο; ηλιο; τη ; ’ϊμ ετέρα ; Αΰ- 
τοκρατορικάί φρονήσεω; άναγκαϊον ήθελε θεωρήσει 
πρό; τ ά  συμφέροντα άμών, Ισ τα ι ήμϊν αύτη αυτη 
ά, πηγή τού ορθού καί ωφελίμου. Δραστήρια καί 
συνεχά; αλληλογραφία, δρυς έπίσημο; τά ; φ ιλία;, 
τά ; άγαθη; συνεννοήσεω; καί τά ; διατηρήσεω; τη ; 
αρμονία; τών δύο Κρατών υπάρχει’  αί δέ καθ 
ύπαγόρευσιν είλικρινού;-φιλία; γραφόμεναι έπιστο- 
λαί καί αί αξιόπιστοι είδήσει; αγάπη;, συσφίγ- 
γουσαι στενώτερον τού; δεσμού; τών αμοιβαίων 
σχέσεων, συντελούσιν ε ϊ ;  τά,ν πληρεστέραν έπίτευ- 
ξιν ών σκοπών.

Ώ ;  δ ' όφιίλων έκφράσαι καί την ευαρέσκειαν 
Μου έπί τα ί; ύπηρεσίαι; τών έν τή  Αύλή μου άξιω- 
ματικών, λέγω  συν το ί; άλλοι; αί έκδουλεύτει; τού 
Κ. Φαβριέρου άξιαι τά ; ‘Υψηλή; ίΐμών επιδοκιμα
σία; άπέβησαν.

Εϊησαν δ αί ημέραι τη ; ‘Υ'μετέρα; Κυριάρχου Με
γαλειότητο;, συμφώνω; τα ί; εύχαί; τώ ν φίλων Αύτη;, 
διαρκείς καί πολυχρόνιοι ! Ειρήνη !

Τ Ε Ρ Ε Ν Τ ΙΟ ϊ  Μ Λ Μ ΙΛ Μ ΙΣ .
 0 0 0 ----

Ούδέν έθνο; έπί τά ; γή; εύχήθη ένθερμότερον υπέρ 
τη ; άπελευθερώσεω; τή ; ’Ιταλ ία ;, ούτε προθυμότερου 
έχειροκρότησεν αύτά,ν, όσον τό έλληνικόν. Τό 1848 
έτο ;, δτε οί γενναίοι άγώνε; τώ ν Ιτα λώ ν  κατεβλή- 
θησαν ύπό τώ ν αυστριακών πυροβόλων, πλεϊστοι δε
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τών αγωνιστών ήναγκάοθησαν νά σωθώσιν εΐ; τά  ξέ 
να, τού; πρόσφυγα; ΰπεδέχθησαν φιλοτιμώ; οί "Ελ- 
ληνε;. καί έξενισχν, καί περιέθαλψαν, καί έθεράπευ- 
σαν όσον ούτε καί τού ; ίδιου; αύτών αδελφού;, ιού  
Γαριβάλδη τό  δνομα. κατέστη παρ' άμϊν δημοτικόν 
όσον καί τό  τού Κολοκοτρό η καί τού Καραί κάκη 
καί τό  τραγονιΐι αύτού τερετιζόμενου καί ύπ’ αύτώ 
τώ ν ψελλιζόντων παιδιών, περιήλθε τά ; πλατεία; 
καί τά ; ρύμα; τών ημειέρων πόλεων ώ ; τό τραγαύ.' 
τού Μπουκουβάλα καί τού 'Λνδ.ούτσου. ΤούΚαβού. 
τά,ν φιλοπατρίχν καί τά,ν πολιτικήν περινοιαν έθαύ- 
μασαν καί οί έ’σχατοι τών άμετέ.ων ομογενών, -/.α
τού περισκελιστού καί βαθυμ-ύστακο; βασιλέω; τή: 
Ιτα λ ία ; τά,ν εικόνα, εϊδομεν στολίζουσαν καί τώ- 
χωρικών τά ; οικία;, καί τώ ν εργαστηρίων τά  πρό υ 
ρα, παρά τά ; εικόνα; τού ’ΌΟωνο; καί της Αμαλία ;.

Τόν υπέρ τ .ύ  ϊτα'-ικού άγώνο; άμνηοίκακον τώ ν 
’ Ελλήνων ενθουσιασμόν εξηγεί ή άκρατο; αύτών ά - 
γά η —ήν ελευθερίαν* διότι ποθούμεν τά,ν έλευ- 
):σ α - ου μόνον δ·.' άμα; αύτού; άλλά καί διά τού; 
άλλου; όσάκι; μάλιστα ούτοι δι’ εύγενών άγώνιον 
/. ί θ ,σιών καθίστανται, ώ ;  οί ’ Ιταλοί, άξιοι αύτη;. 
Γα αιπωρηθέντε; ύπέρ παν άλλο έθνο; ύπό τώ ν δε·.- 

ν :>ν μακρά; και άνηλεού; δουλεία;, ύπέρ παν άλλο 
1 1 : καί αϊσθανόμεθα τά  παθήματα τώ  / τυραννουμέ- 

- ·>ν’ αί ί ,ωγαί τών έν τα ί; είρκταί; τή ; Α'εαπό- 
λεω; βασα ιζομένων φιλελευθέρων, άντήχουν γοεραί 

τα ; ελληνικά; καρδία; όσον καί εί; τά ; τών Ι 
ταλών αύτών.

Τά,ν πρό; τού; 'Ιταλού; ειλικρινή ταύτην συμπά
θειαν άντήμειψεν έπαξίω; ό Βίκτωρ ’Εμμανουήλ άπο- 
στείλ/,: πρέσβυν εί; 'Αθήνα; τόν Κ. Μαμιάνην, άν-

Τ (ρε> ·ΐΐο ς

ΠόΟεν άρα ό τοιούτο; καί τοσούτο; ένθουσιασμ.ό; 
ύπέρ τών ’Ιταλών ; 01 Ιταλοί έπί τη; ά,μετέρα; αύ 
τοκρατορία; καί μετ’ αύτά,ν έκάκωσχν την Έλ>άόα’ 
Ενετοί καί Γενουήνσιοι. άνθαμιλλώμενοι ουτω; εί- 
πείν, συνέδραμον δραστηρίω; τού; εχθρού; ημών, 
τούςόπαδού; τού Ίσλάμ, νύν μέν μετακομίζοντε; 
αύτού; άπό τά ; Ά-.ία; εί; τά,ν Ευρώπην, άλλοτε δέ 
προδίδοντε; τά  σχέδια καί τά ; πολεμικά; παρα- 
σκευά; τών παλαι -ντων πρό; τού; βαρβάρου;, καί 
άλλοτε έρημοϋντ:; καί κατακτώντε; τά ; ά,μετέρα; 
νήσους, καί τά  παράλια, καί τά,ν Πελοπόννησον, και 
κατχθλίβοντ·; ημά; θρησκευτικώ;. ’Ενίοτε δέ καί 
άπό τή; ιστορία; αύτά; ύπεξήρεσαν τά ονόματα τών 
ύπό τά ; σημαίας αύτών γενναίω; άγωνισθέντων, <ύ: 
κατά τά,ν περίφημου περί Ναύπακτον ναυμαχίαν, δτε 
χιλιάδες 'Ελλήνων ήνδραγάθησαν καί έπεσαν ένδόξω:.

Μαμιάηΐζ.

δρα ού μόνον περί τά  τη; πολιτεία; έμπειρον, άλλά 
καί έπί φιλολογία καί επιστήμη, διαπρέψαντα’ άνδρα, 
ώ ; καί τό ηθο; αύτού μαρτυρεί, πραον, αγαθόν, υ.ε- 
τριοπαΊή καί εύθύν. ώ; λέγεται, περί τά ; κρίσεις αύ
τού. Τά,ν ευθύτητα δέ ταύτην προσαγορεύομεν άμείς 
ίδίω;, διότι ή ’ Ελλάς δέν κατεκρίθη πάντοτε ύπό τών 
ξένων έκ κακή; προαιρέσεω;, άλλ.ά καί έ ; εσφαλμέ
νων συμπαρχβολών καί συμπερασμάτω-. ’Ω: σημείου 
συγκρίσεω; λαμβάνουσιν ώ ; έπί τό πλε’ στον 
οί ξένοι τά,ν Δυτικήν Ευρώπην’ ή μέθοδο; δμω; αΰτη 
είναι άναντιρρήτω; εσφαλμ.ένη’ διότι, ϊνα άποδειχ&ή 
κατά πόσον ή Έ·,λάς έπέδωκεν εί; τόν πολιτισμόν, 
καί όποϊαι ύτ ρξαν αί πρόοδοι αύτά;, ά σύγκρισι; 

1 πρέπει νά γίνη πρό; τά,ν πρό τριακονταετία; Έ λλά- 
1 δα’ τότε μόνον τά πορίσματα θ.λουσιν είναι όρθά καί 
[ δίκαια.



Ό  Κ . Τερέντιος Μαμιάνης ( ΐ )  έγεννήθη τό  1800 
έτος, καί παιδιόθεν ήγάπησε τήν ποίησιν’  έμερίμνα 
δέ, εϊ καί σπουδαστής, περί τής άτυχούς αυτού πα
τρίδος. Ό τ ε  δέ άνηγορεύθη πάπα; ό Γρηγόριο; I ΣΤ', 
επειδή έκηρόχθη πολέμιος πάσης διοικητικής μεταρ- 
ρυθμ-ισεως, οί φιλελεύθεροι διεμαρτυρήθησαν κατά 
τής εξουσίας αύτού, καί πρώτοι μεταξύ αύτών οί έν 
Βονωνία. ’Ενταύθα μάλιστα ίδρύθη καί κυβέρνησις 
προσωρινή, ή ; μέλος ώνομάσθη καί ό νέο; Μαμιάνης. 
Τά αυστριακά όμως πυροβόλα έπνιξαν εις χειμάρρου; 
αΐματο; τά φιλελεύθερον κίνημα’ πολλοί έξωρίσθησαν, 
καί άλλοι κατέφυγον εί; τά  ξένα, μεταξύ δέ _αύτών 
καί ό Μαμιάνη;, όςτι; μετέβη εί; Παρισιού;.

Οί παραβολότεροι τώ ν προγεγραμμένων συνεκρό- 
τησαν τό τε  τήν ύπό τόν Ματσίνην περιώνυμον εται
ρίαν τή ; ' ΕΑ ιυθιρας Ί τα Α ία ς , ή; τινο; γνωστα ί το ι; 
πασιν αί άρχαί’  ό Μαμιάνη; δμω; ού μόνον άπεποιή- 
0η πάσαν μετοχήν εί; αύτήν, άλλά καί σύγγραμμα 
έξέδωκε, δι’  ού έζήτει ν’ άποδείξϊ] δ τ ι δι’ άγωγ-ή; 
εθνικής, καί μάλιστα τού λαού, πρέπει νά παρα- 
σκευασθώσιν οί ’Ιταλοί εϊ; άπόκτησιν ανεξαρτησία; 
ύπό μοναρχίαν συνταγματικήν.

’Εδημοσίευσε δέ διατριβών έν Παρισίοι; καί τά  
πλείστα τών ποιητικών καί φιλοσοφικών αύτού συγ
γραμμάτων, εί καί έπι τρία έτη έπαθε δεινοτάτην 
οφθαλμίαν, καταδικάσασαν αύτόν ε ϊ; απραξίαν.

Πίου τού © ', τού ένεστώτο; πάπα, διαδεχθέντο; 
τόν Γρηγόριον ΙΣΤ ', έκηρύχθη αμνηστία’ επειδή δμω; 
οί δροι δέν έφάνησαν εύπαοάδεκτοι τώ  Μαμιάν/ι, δέν 
συγκατετέθη νά έπανέλθη εί; τά  ϊδια. Τότε ό Κά
ρολο; Αλβέρτο ;, ό πατήρ τού καθ’ ήμά; βασιλέως 
τή ; ’ Ιταλίας, προσέταξε τόν έν Παρισίοι; πρέσβυν 
αύτού νά χορηγήση τώ  Μαμιάννι διαβατήοιον ίνα 
μεταβή εϊ; ΙΙεδεμόντιον.

Τά 1848 έτος, χορηγήσαντο; τού Πίου πλείονα; 
ελευθερίας, μετέβη ό Μαμιάνη; εί; ’Ρώμην’ ύπεδέ- 
χθησαν δέ αύτόν μετά πολλή; εύμενεία; καί ώς φι
λόσοφον καί ώ ; ποιητήν διακεκριμένον, καί πρό πάν
τω ν  ώ ; φίλον ένθερμον τή ; πατρίδος. ’Εκ 'Ρώμη; 
δέ μετέβη εί; Πέζαρον, τήν γήν τής γεννήσεως αύτού, 
καί πανταχού έκήρυττε μετριοπάθειαν καί πίστιν 
εί; τό  μέλλον, καί ήγωνίζετο νά κατευνάον) τά  πνεύ
ματα, ύπερηρεθισμένα όντα έκ μ-ακρών ταλαιπωριών 
καί δουλείας.

Έπανελθύν εί; 'Ρώμην είργάσθη ύπέρ ομοσπον
δία; τών ιταλικών επικρατειών, δπω; πρό πάντων 
τηρήσωσι τήν ιδίαν ανεξαρτησίαν εναντίον τώ ν ξένων.

’Εν τοσούτω έξερράγη ό  πόλεμος, καί α ί πέντε α
ξιομνημόνευτοι -ήμερα ι τών Μεδιολάνων καθιέρωσαν 
τήν ή τταν τώ ν αυστριακών’ ή Έ νετία  έσεισε τόν 
ζυγόν, καί πάντα έφαίνοντο βαίνοντα κατ’ εύχήν.

Ά λλά  φατρίαι ολέθρια! συνετάρασσον τήν ’Ρώ - 
μην* οί μέν έζήτουν τήν έπικράτησιν αρχών δημο-
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(α) Ti< χερ! τού Ε. Μαμιάνη εΐδήοεις ςχορίσίημεν ex βιο- 
γραφιχοΰ τίνος βοχιμίον έν Ταυρίνψ έχδοθέντος τδ I860 έτος 
ύχό ταύτην τήν έχιγραφήν. « Tcrcmio Mamiani por Giuseppe 
Sarado con rilralto. >

κρατικωτάτων, οί δέ, καί ήσαν ουτοι ευάριθμοι μέν 
άλλ ’ ισχυροί διά τόν πλούτον καί τάς σχέσεις, ύπε- 
στήριζον τήν άρχαίαν απόλυτον έξουσίαν, καί άλλοι, 
οί μετριοπαθείς, έπάλαιον καί πρός τούτους καί πρό; 
εκείνου;. Ό  πάπας κατεσπαράσσε:ο ύπό φόβων καί 
δισταγμών, καί οΰτω μόνος ό Κάρολος Αλβέρτος 
άντετάσσετο εις τάς δυνάμει; -ίής Αυστρίας.

Έν τώ  μεταξύ τούτο» ό Μαμιάνης, καί τοι πολ- 
λάκις άποβαλών τήν πρόσκλησιν τού νά γείνη υπουρ
γός, έδέχθη επί τέλους νά ό ομασθγ, επί τώ ν ’Εσω
τερικών ρ.ετ’  άλλων φιλελευθέρων. Α ί δυσκολίαι 
δμως ύπερηύξανον άδ.ακόπως, καί έπι τοσούτον έκο- 
ρυφώθησαν αί άςιώσεις τώ ν φατριών, όίστε ήναγκά- 
σθη νά παραιτ-ηθή τό  ύπουργειον.

Ά λ λ ’ έν τώ  βραχεί διαστήματι τής ύπάρξεως τού 
υπουργείου τούτου, ό Μαμιάνη; άφήκε βαθέα ίχνη τή ; 
παρουσία; αύτού. Συνέστησε συμβούλιον τή ; επικρά
τειας έπί βάσεων λίαν φιλελευθέρων, έδημοσίευε νό
μον δημοτικόν, έγγυώμενον τήν αυτονομίαν τών δή
μων, καί είσήγαγε τηλεγράφους καί τό  δεκαδικόν 
σύστημα, αναγκαιότατου μάλιστα εί; επικράτειαν 
δπου τά  μέτρα καί τά  σταθμά ήσαν πολλά καί 
διάφορα.

Έλθών εί; Ταυρίνον συνέστησε μετά τινων άλλων 
τήν Ε τα ιρ ία ν  τής ΐτα .Ιιχής όμοσπονδίας, καί ά - 
διακόπω; έκήρυττεν ύπέρ τή ; ιταλική; ανεξαρτησίας.

Έ ν  τοσούτω αί διχόνοιαι κατεσπάρασσον τήν 'Ρώ
μην’ έλπίζων δέ ό Μαμιάνη; ό’τ ι  δυνατόν ήτο νά 
συντελέσ-ρ όπωσούν εϊ; τήν περιστολήν αύτού, μετέ
βη εί; τήν πόλιν εκείνην’  άλλά ματαία υπήρξε πά
σα απόπειρα’ στυγερόν μάλιστα κακούργημα έμίανε 
τά ; σελίδα; τή ; ιστορία; τή ; εποχή; εκείνης, ή δο
λοφονία, λέγομεν τού 'Ρόσση’ ό πάπας, προτραπείς 
καί ύπό τού διπλωματικού σώματος άπήλθε κρυ
φίως εί; Γαέταν.

Καί πολλοί μέν, φροντίζοντες μάλλον περί έαυτών 
ή περί τή ; πατρίδος, έφυγον’ ό Μαμιάνη; δμω; έξη- 
κολούθησεν εργαζόμενο; ύπέρ αυτής. Πρώτην δέ καί 
μεγίστη,ν Ουσίαν έπραξεν άναλαβών τήν διεύθυνσιν 
τού έπί τώ ν εξωτερικών υπουργείου, έν ώρα, καθ’  ήν 
αί μετά τών ξένων σχέσεις τής 'Ρώμης ήσαν έλεειναί. 
II άναχώρησις τού Πίου έδωκε νέα; δυνάρει; εϊ; τό  
δημοκρατικόν κόμμα, τό  όποιον έκήρυττε καταλυ- 
θεϊσαν τήν κοσμικήν εξουσίαν τού πάπα, καί ήγο>νί- 
ζε το  νά ύποκαταστήσφ δημοκρατίαν’ άλλ’ ό Μαμιά- 
νης, θιασώτη,; πάντοτε τή ; συνταγματική; μοναρ
χία;, καί ώς υπουργό; καί ώς αντιπρόσωπο; εί; τήν 
συγκροτηθεϊσαν εθνικήν συνέλεοσιν, ύπεστήριζεν έν- 
θέρμως, άλλ ' ει; μάτην, τά ; δοξασία; αύτού’ καί άμα 
ώ ; συνεστήθη κυβέρνησις δημοκρατική παρη,τήΟγ.

Τού Πάπα άναλαβόντο; τά  σκήπτρα, έπανελή- 
φθησαν καί αί καταδρόμα! καί αί έξορίαι ’  διό καί 
ό Μαμιάνη; κατέφυγεν εί; Γένουαν, δπου έπανέλαβε 
τά ; φιλοσοφικά; αύτού μελέτα;. Πρώτον δέ εργον 
αύτού ύπήρξεν ή σύστασι; ακαδημία;, σκοπόν κύ
ριον έχούση; τήν εφαρμογήν τώ ν  φιλοσοφικών άρχών 
εί; τόν πολιτικόν βίον. Έγραψε δέ περί αύτού καί 
περί άλλων πολλά καί αξιόλογα,

i Ω  P  A.

Τό 1856 έτος ή κυβέρνησις τού Βίκτωρος ’Εμμα
νουήλ ανέγραψε τόν Μαμιάνην πολίτην Σάρδον, καί 
μ ετά  μικρόν ή πόλι; τής Γενούη; έξελέξατο αύτόν 
αντιπρόσωπον εί; τήν Βουλήν.

Ε ί; τήν Βουλήν ύπεστήριζε τήν πολιτικήν πορείαν 
τού ενδόξου υπουργού Καβούρ, καί διά λόγων εϋ- 
γ λ ώ τ τω ν  άνεδείχθη άληθή; ρήτωρ’ ό λόγο; μάλι
σ τα  τόν όποιον άπήγγειλεν δτε τό Πεδεμόντιον κα- 
τηγορεΐτο υπό πολλών δ τ ι συνεμάχησε μετά τή ; 
Γαλλία; καί ’Α γγλ ία ; κατά τή ; Ρωσσίας, χωρίς 
ούτε τήν καταρρέουσαν Τουρκίαν οΰτε τά  ίδια συμ
φέροντα νά ώφελήση, έθεωρήθη ώς αριστούργημα, 
καί τυπωθείς ύπό τής κυβερνήσεως διεδόθη ώς άλλη 
δικαιολογία τής πορείας αυτής.

Τ ΐ φωνή τού Μαμιάνη αντηχεί άδιακόπως ύπέρ 
τώ ν  συμφερόντων συμπάσης τή ; Ιτα λ ία ς ’ δ :ε  δέ τό 
1857 έτος άπεφασίζετο έν τοίς λομβαρδικοί; πεδίοις 
ή τύχη τής ’Ιταλίας, έξέδοτο εις φώς σύγγραμμα 
άξιονπολλού λόγου π ε ρ ί νέου εύρωπαίχοΰ διχαίον 
έπιγραφόμενον.

Εις τό  σύγγραμμα τούτο, θεωρών ώς αορίστους ή 
έπί σαθρών βάσεων τεθεμελιωμένας τάς πρός άλληλα 
σχέσεις τών έθνών, χαράσσει νέας υποτυπώσεις καί 
νέα ζητήματα, τώ ν όποιων ή άξιολογότης όμολογεΐ- 
τα ι ύπό πάντων τώ ν άναγνωσάντων αΰτό.

Βουλευτής ών ό Μαμιάνης έδίδασκε καί ώς καθη
γητή? έν τώ  Ταυρινίω Πανεπιστήμιο» τήν φιλοσοφίαν 
τής Ιστορίας, καί έδίδασκεν αύτήν μετά μεγίστης 
επιτυχίας’ ή δέ Κυβέρνησις, ϊδούσα πόσον ήθελε διαρ
ρυθμίσει τ ά  τής δημοσία; παιδεία; άνήρ τοσαύτα; καί 
τοιαύτα; εχων γνώσει;, έκάλεσεν αύτόν εί; τό  έπί 
τή ; παιδεία; ύπουργειον.

Κ α τά  τό  βιογραφικόν σχεδίασμα τό  όποιον έχο- 
μεν ύπ’ όψιν ημών, φαίνεται δ τι ό Μαμιάνη; πολλά; 
καί άξιολόγου; έπέφερε βελτιώσει; εί; τά  τή ; παι
δεία;, στρεφομένα; πάντοτε περί τόν κύριον αύτού 
σκοπόν, τόν όποιον άνεφέραμεν ήδη, τήν αγωγήν λέ

γομεν τού λαού.
Ά π ό  τού υπουργείου τή ;  παιδεία; ό Κ . Μαμιά- 

νη; έκλήθη άξιο; νά σταλτ, πρώτο; πρέσβυ; τή ; ’Ι 
ταλ ία ; εί; τήν Ε λλάδα , καί ή εκλογή, ώ ; είπομεν, 
ύπήρξεν άριστη’ δ ιότι ώ ; εχων πείραν καί τών δει
νών τή ; δουλεία; καί τώ ν αγαθών τή ; έλευθερία;, 
καί τώ ν αποτελεσμάτων εκείνης, καί τών παρεκτρο
πών ταύτη ;, όσάκι; μάλιστα τά  έθνη είναι όλω; νέα, 
ώ ; τό  έλληνικόν, εί; τόν πολιτικόν βίον, θέλει βε- 
βαίω; έκτιμήσει όρθότερον παντό; άλλου τά  καθ’ ή- 
μ.ά;, θέλει φωτίσει διά δικαίων καί απροσωπόληπτων 
ειδήσεων τήν περί ήμών γνώμην τή ; αδελφή; ’Ιτα 
λία ;, καί αντί τή ; ενθέρμου συμπαθεία; ή τι; άνέφλε- 
γε  καί άναφλέγει τά ; καρδία; ήμών ύπέρ τού ιτα 
λικού άγώνο;, θέλει προκαλέσει τήν συνδρομήν αυ
τή ; ύπέρ έθνου;, όργώντο;, ώ ;  ή  ’ Ιταλ ία , πρό; τήν 
συνένωσιν όλων τώ ν μελών αύτού, τά  όποια ασεβής 
πολιτική άπέσπασεν άπ’ άλλήλων καί διεσπάραξε.

Ε Ξ Ο Μ Ο Λ Ο Γ ΙΙΣ ΙΣ .

( 'Ε κ  του Γα .Ι.Ιιχοϋ.)

—οοο—

Ειμ.αι μόνη, είμαι δέ καί περίλυπος . . . .  Ά λ λ ά  
δέν πρέπει νά μέ φαίνεται παράξενον, διότι, πρό 
πολλών ετών ή λύπη καί ή μονα'ία είναι αϊ συνήθεις 
μου σύντροφοι. Φαίνεται δμως δ τι δέν τάς συνειθίζει 
ό άνθρωπος, καί δ τι ή επιθυμία τής ευτυχίας, ήτις 
γεννάται μέ τήν ζωήν, αυξάνει μέ τόν καιρόν, καί 
γίνεται ίσως ζωηροτέρα καί πικρότερα. Πρός τούτοις 
έρχονται καί ώραι καθ’  ας διπλασιάζεται τό  αίσθημα 
τής μοναξίας.

Είμεθα έν ώρα χειμώνος περί τά  τέλη τού έτους’ 
«ήμερον είναι ή εορτή μου, τής αγίας Αναστασίας’ 
ύπέρ ποτε αισθάνομαι τήν μελαγχολίαν καταθλίβου- 
σαν τήν καρδίαν μου, ενώ εύρίσκομαι μόνη πλησίον 
τή ; έστία ; καί βλέπω μόλι; φωτιζομένην άπό τή·/ 
λυχνίαν τήν μεγάλην ταύτην αίθουσαν, ή τ ι ;  φαίνεται 
προσδιωρισμένη εί; οικογενειακά; συναναστροφά;, καί 
δπου δέχομαι μόνον επισκέψεις. Επειδή δέδέν έχω εί; 
ί  ίνα νά εϊπω τού; λογισμού; μου, μ ' έρχεται δρεξις 
νά τού; έμπιστευθώ εί; τό  χαρτίον καί νά άναδράμ.ω 
εί; τόν παρελθόντα βίον μου. At μάμμαι διηγούνται 
ευχαρίστως εί; τού; έγγόνου; τω ν τό  παρελθόν, καί 
άγαπώσι νά λέγωσιν’ a *fl μήτηρ μου έλεγε τούτο 
. . . τόν καιρόν εκείνον . . .  ήμην τόσων ετών . . . »

Επειδή δμω; εγώ  δέν έχω έγγόνου; διά νά μέ 
άκούσωσι, θά διασκεδάσω τόν ,έαυτόν μου αναπο
λούσα παλαιά; άναμνήσει;. Ά λ λ ά  τ ί  λέγω θά δια
σκεδάσω! ΤΑ !  αναπολούσα τά  παρελθόντα, μόνον 
λυπηρά; εικόνα; βλέπω ένώπιόν μου, καί γίνομαι πε
ρίλυπο;’  έχω καί τύψιν συνειδήσεω; δ ιότι δέν έκαμα 
ευτυχείς τού; άλλου;. ’Ανέγνωσα ε ί; τ ι  βιβλίον ταύ- 
τ α ’ a Ό Λ ίγ α  είνα ι τά  δυστυχήματα  διά τά  όποια 
δεν χ ρ εω σ το ΐμ ε ν  νά ζητήσω μεν  συγχώ ρησ ιν  άπό 
τό ν  θ εόν . s Είναι άληθέστατον καί τό  αισθάνομαι, 
άλλά πολύ αργά.

Βρέφο; έ τ ι ούσα έστερήθην τόν πατέρα μου, άλλ ’ 
ή ένθύμ,ησίς του μέ είναι πάντοτε παρούσα. Βλέπω 
τό  υψηλόν ανάστημα, τό  ώραίον καί ηγεμονικόν 
πρόσωπον, τήν λευκήν όψιν ή τι; έχρωματίζετο καί 
κατά τήν παραμικροτέραν συγκίνησιν, καί τού; γα 
λανού; οφθαλμού; του, οϊτινε; ύγραίνοντο μέν ευκό
λως, άλλά καί ευκόλως έξέφραζον ανυπομονησίαν καί 
καταφρονησιν. Ό  καθρέπτη; μου μέ δεικνύει τήν ει
κόνα του, δ ιότι έκληοονόμησα καί τό πρόσωπον καί 
τόν χαρακτήρα του, τόν όποιον εκείνο ήρμήνευε τό 
σον καλώ;.

Ήμην μικρά ακόμη καί ή μήτηρ μου άδιακόπως 
έπροσπάθει νά μέ καθησυχάση, διότι καί κατά τήν 
έλαχίστην αντιλογίαν ήσθανόμην, όπως καί σήμερον, 
εσωτερικόν βρασμόν’ ή καρδία ¡/.ου έπαλλε ταχέως’ 
φλόγες άνέβαινον εις τό πρόσωπόν μου, καί τό τε  άπό 
τήν μεγάλην συγκίνησιν τής ψυχής μου έπρόφερα λέ
ξεις πικρά; καί θυμώδεις.

Ί1 μελέτη, τά  παιγνίδια, δλα με παρώργιζάν καί



δν καί εϊχον μεγίστην ανάγκην αγάπη; μόνον ή μή- 
ττ;ρ καί ή αδελφή μου μέ ήγάπων. Οϊ ύπηρέται μέ 
άπεστρέφοντο, αί σύντροφοί μου μέ έφευγον, καί ή δι 
δχσκάλισσα, ήτις μέ μεγάλους κόπου; κατώρθωσε νά 
μέ διδάξνι, δέν κατώρθωσε νά χαλιναγωγήσνι τήν 
θέληιίν μου. ’Ενίοτε ώμολόγουν τά  σφάλματά μου 
ότε ή μήτηρ μου μ’ ¿συμβούλευε μέ γλυκύτατα καί 
σοβαρότητα, ή ό'τε περιωρίζετο μ,όνον νά μέ βλέπη 
περίλυπος. Έκλαια  τό τε  εις τάς άγκάλας της, άλλ ’ 
έπιπτα καί πάλιν εις τό  αύτό σφάλμα, δ ιότι ήμην 
δλως άμοιρο; τής δυνάμει.»; ¿κείνη; η τις δαμάζει τά  
πάθη. Ώ ς δλοι οι θυμώδεις η ».ην αδύνατος.

Ουτω παρήλθεν ή παιδική καί ή νεανική' μου η
λικία ' οί άνθρω τοι ήγνόουν τά  οικιακά ήμών, καί 
μέ έπεζήτουν δ ιότι ήμην πλούσια, νέα, καί, σήμερον 
ό'τε πάσα χάρις έξηλείρθη, δύναμαι νά προσθέσω καί 
ώραία. Μέ ¿ζήτησαν εις γάμον' ή μήτηρ και ό κη- 
δεμών μου μέ παρουσίασαν νέον τινα  όστις έφαίνετο 
παρέχω·» μεγάλα; έγγυήσει; ειρήνης καί ευτυχίας' 
τον έδεχθην λοιπόν. Ολίγα; ημέρας πρό τού γάμου 
ή μ.ήτηρ μου μ.’ έλαβε κατά μέρος, καί άφ’ ου μ.’ έ- 
δωκε καλάς καί σπουδαίας συμβουλάς, μέ είπε'

—  Κόρη μου, ό μέλλων σύζυγός σου έχει πρό 
πάντων γλυκύ καί ήπιον χαρακτήρα. 'Α λ λο ; ίσως 
έχων λαμπρότερου καί ζωηρότερου, δέν Οά σέ ήρμοζε, 
καί ή ζωή σας θά καθίστατο άδ άκοπο; πόλεμο;.... 
Μή καταχράσαι λοιπόν τήν αγαθότητα του Έδου- 
άρδου, μή τόν βασανίσης, μή τόν πληγώστ,ς μέ τά ; 
ανωμαλίας τού χαρακτηρός σου . . . .  Είσαι ϋπεοή- 
φανος, καλή μου Αναστασία, καί όταν νομίζη; ό'τι 
εχεις δίκαιον δέν βλέπει; τίποτε άλλο. Καί όυ.ω; 
είσαι αξία ν’ άγαπήσ/ι; . . .

—  Τό ήξεύρεις καλά, μαμμά, είπα.
—  Τναί, φ λ τά τη  μου, καί παρακαλώ τόν Θεόν 

νά άγαπήσ-ρς έξ όλης καρδίας τόν άνδρα σου, άς χά
σω καί εγώ  μέρος τής αγάπη; σου' δ ιότι ελπίζω  ό'τι 
διάνά  μή τόν λυπής θά διορθωθ ίς, θά άποφασίσης...

-— Είμαι λοιπόν πολλά κακή ; ΰπέλαβον μέ α
νησυχίαν.

Ή  δέ μή ηρ μου άναστενάξασα άπεκρίθη'
—  Χωρίς κακίαν ήμπορεϊ τ ι ;  νά πράξη κακίαν, 

διά τήν όποιαν Οά μ.ετανοή μετά ταυ τα  πολύν και
ρόν καί πικρώς. Πρόσεχε, κόρη μου !

'Π ομιλία αυτη είναι χαραγμένη εις τήν μνήμην 
μ.ου' άλλά τό τε  μ.’ έκαμε πρνσκαιρον έντύπωσιν. Έ -  
νυμφεύθην.

Ό  πρώτο; καιρό; τού γάμου είναι πάντοτε γλυ- 
κυς. Ο εί; παρατηρεί καί πε.ιποιείται τόν άλλον διά 
νά σπουόάσνι τόν χαρακτήρα του. 'Γά περιστατικά 
ένός ταςειδίου, τά  μετά την επιστροφήν, αί άρχαί 
του οικιακού βίου τό  νεοφανές τής Οέσεως, ή άνθη- 
ρότη,ς τω ν αισθημάτων καί τών ελπίδων, ή ηδονή 
τής ελευθερίας, συντρέχουσιν εις τό  νά καθωραισωσι 
του; πρώτους τούτους μήνα; καθ’ ονς γίνεται, άν και 
άτελώς, ή δοκιμή τής κοινής συμβιώσεως. Ί ΐ  γλυκύ- 
της τού χαρακτήρος τού Έδουάρδου, καί ή επαγω
γό ; ευγένεια τών τρόπων του κατέστησαν τάς άρχάς 
Τθύ βίου ΐμών ειρηνικά; καί ευτυχείς. Νυμφευθέντε;
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ετά  τά Πάσχα μετέβημεν εί; τήν εξοχήν. Επειδή 
έ ό μέν Έδουάρδο; ήγάπα καθ’ υπερβολήν τά ; α

γροτικά; διασκεδάσει;, εγώ  δέ όχι, ιδού ή αιτία 
τής πρώτης διαφωνίας. Ίΐμέραν τινα ό σύζυγό; μου 
ύπηγεν εις τό  κυνήγιον' ή ώρα τού γεύματος πρό 
πολλού είχε σημάνει, ή εσπέρα ¿προχωρεί καί αύτό; 
δέν έπανήρχετο. Πσθανόμ.ην έσάτερικόν θυμόν, ή- 
σθανόμην ό τι ή άψηφισία του μέ ¿ψύχραινε, καί άπε- 
φάσισα νά τόν καταστήσω προσεκτικόν. Επανήλθε 
τέλος πάντων καί σταθεί; εί; τό κατώφλιον μέ πρόσ- 
ωπον χαρίεν μέ εϊπεν εύθύμως'

—  -έ ζη τώ  συγγνώμην, φ ιλτάτη  μου .
’Εγώ δέ ύπολαβούσα'
—  ’Ολίγον, είπον, σέ μέλει, άν ανησυχώ έγώ ' σέ 

έπερίμενα' ή οικία όλη είναι άνω κά τω ' καί σέ ο
μολογώ ό τι αυτή ή άψηφισία είναι ακατανόητος. Μέ 
άφ νεις μόνην εί; τήν εξοχήν τήν νύκτα, καί διατί, 
διά τήν άνόητον εύχαρίστησιν νά κυνηγήση; ένα λα
γόν, ευχαρίστησή όκνηράν . . .

—  ’ Αστειεύεσαι, άπεκρίθη ό Έδουάρδο; μέ ήθος 
αμφιβολίας, ώ ; άν ένόμιζεν ότι δέν ήκουσε καλά.

—  Δέν άστειεύομ.αι διόλου' ή διαγωγή σου ε ί
ναι τρομερά δ ι ’ άνδρα ύπανδρευμένον, καί μέ κά- 
μνει; γελοίαν' δέν φαίνομαι εί; τήν θαλαμ.ηπόλον 
μ.ου ό»; άλλη ’Αριάδνη ·,

—  ’Αλλά δέν πρόκειται περί τούτου, φ ιλτάτη  
μ.ου . . .

—  Μάλιστα, κύριε, καί σέ ειδοποιώ ό'τι έχω  
τήν αδυναμίαν νά αγαπώ τ-ήν τά ζιν ' καί όταν θά 
έχης διάθεσιν νά γεύεσαι εις τό  καπηλείον πρέπει νά 
μ.έ είδοποιής.

—  Είσαι Οαυμασία ! έπανέλαβεν ό σύζυγό; μου, 
μέ φωνήν γ)υκείας άστειότητο;' δέν είσαι ’Αριάδνη, 
όχι, οχι, άλλά μάγισσα, άληθή; Κίρκη, όλα τά  μαν
τεύεις. Τωόντι έγεύθην εί; τό  καπηλείαν μέ τόν 
Άνδρέαν Λατούρ, τόν όποιον άπήντησα, καί ¿γευμα
τίσαμε·» ώ ; αληθείς κυνηγοί. Έφάγαμεν λαγόν καί 
έτσούξαμεν άπό μίαν.

Καί ήθέύησε νά μέ άσπασθή. Ενώ όμως άπεσύρ- 
θην καί έξήλθον άπό τόν θάλαμον βροντήσασα τήν 
θύραν καί άφήσασα αύτόν έκπληκτο·».

’ Ενίοτε μ.ετά τινα ; ώραία; καί φαιδράς ημέρας τού 
έαρος αναφαίνονται εις τόν κυανούν ουρανόν ελαφρά 
νέφη" τά  νέφη μεταβάλλονται εις βροχήν, φυσά ά 
νεμος, τά  φύλλα κιτρινίζοντα πίπτουσιν, αί ώραΐαι 
ήμέραι φεύγουσιν ώ ; αστραπή, καί ό καιρός τών ά - 
σματων καί τών άνθέων μένει άπλή ένθύμησις. Τοιαϋ- 
τα  ύπήρςαν καί τά  τής ευτυχίας ήμών' ή πρώτη αυ
τή έρις περιελάμβα-εν όλα; τάς θύελλας τού μέλ
λοντος. Έμίσησα τό  κυνήγιον, τούς κυνηγούς, τούς 
σκύλλους, τ ά ;  παγίδας, τά  τουφέκια, τά  προγεύμα
τα , όλας, λέγω, τά ; διασκεδάσεις αΐτινες έτερπον τόν 
Έδουάρδον.

Αίωνίω; ώμίλουν μ.έ καταφρόνησιν καί οαρκαστι- 
κώς δι αύτά καί δια τούς σ,ίλους οιτινες τόν συνώ- 
δευον, καί έν γένει διά τόν βίον τόν οποίον ήγάπα. 
Καί αύτό; μέν έσιώπα πολλάκις, άλλοτε δέ μ.έ άν-
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τέλεγεν, άλλά με γλυκύτητα καί μέ πραότητα' έ- 
ξηκολούθει όμως αγαπών τό  κυνήγιον.

Επειδή δέ έπροχοίρει ή ώρα τού χρόνου, έπεθύ- 
μ,ουν πολύ νά έπιστρέψω εί; τήν πόλιν καί νά παρευ- 
ρεθώ εί; τάς διασκεδάσει; τού χειμώνος" άλλ ’ ό Έ -  
δουάρδο; ούτε καν μέ ώμίλει περί επιστροφής. Τέ
λος πάντων ημέραν τινά, μετά πολλά; περίστροφά;, 
μ.έ είπε·»'

—  ’Αγαπητή μου Αναστασία, δέν αισθάνεσαι 
διάθεσιν νά περάσωμεν τόν χειμώνα έδώκαί μάλιστα 
νά μείνωμεν διά παντός; εί; τήν πόλιν δέν έχω καμ- 
μ.ίαν εργασίαν, ένώ έδώ έχω χιλίας, αί όποίαι μά
λ ιστα  μ.έ υπερευχαριστούν. 'Η  κατοικία μας είναι ώ- 
ραιοτάτη καί θά προσκαλέσω τήν μητέρα καί τή·» 
αδελφήν σου νά έρχωνται κατ έτος νά περνούν ένα 
μήνα μέ ήμάς. Δέν σέ αρέσει τό  σχέδιόν μ.ου ;

—  Διόλου, άπεκρίθην αίσθανθεϊσα τό  αίμα άνα- 
βάν εις τό  πρόσωπό·» μου. Εάν είχες σκοπούς άπο- 
χωρήσεως άπό τόν κόσμον έπρεπε νά τούς βάλη; εί; 

πό προικοσύμφωνου.
—  Πα ! ά εφώνησε μ.έ αγαθότητα, θά ζεριπα- 

τώμεν μέ τόν κώδηκα εις τό  χέρι ; ήλπιζα νά συγ- 
κατατεθή; χάριν τής πρός έμέ αγάπης σου.

—  Μήν τό έλπιζα,;, ανέκραξα, μό·»ον ό τι μέ έ 
καμες τήν πρότασιν μέ φαίνεται αδιακρισία' όιότι 
ήξεύρεις κάλλιστα ό τι δέν σέ ύπανδρεύθην διά νά 
περάσω τήν ζωήν μου εις τήν εξοχήν, μόνην δια- 
σκέδασιν έχουσα τήν διήγησιν τώ ν κατορθωμάτων 
τώ ν σκύλλων καί τού άλόγο » σου.

Κ α ί ήνοιξα τούς καταρράκτας τής πολυύογία; 
μου' ώς όλοι οι όργιζόμενοι ¿μέθυσα άπό τά  ’ίδιά 
μου λόγια, παρεφέρθην καί έξέταζον καί τάς παρα- 
μ.ικροτέρας περιστάσεις τής ζωής τού Έδουάρδου, διά 
νά δικαιολογήσω τήν άγανάκτησίν μ.ου. Τό πάθος 
όσον μωρόν καί άν ή ναι ζη τε ί μόνον του νά όικαιο- 

λογηθή.
Ό  δέ Έδουάρδο; μέ άφήκε νά όμιλώ' καί άφ’ ού 

¿τελείωσε μικρόν κατά ρ.ικρόν ό χείμαρρος, μέ είπεν 
άταράχως'

—  Άναχωροϋμεν έντός τριών ημερών. Πρό ολί
γου μέ άνέφερες τόν κώδ κα, άλλά φαίνεται, αγα
πητή μου, οτι άγνοείς ό τι μέ τόν κώδηκα εις τό 
χέρι ήμπορώ νά σέ βιάσω νά κατοίκηση; όπου θέλω' 
άλλά προτιμώ νά κάμω θυσίας τινάς χάριν τή ; οι
κιακής ειρήνης.

Έδεχθην τήν θυσίαν ταύτην δ ιότι ένόμιζα ότι 
είχα δίκαιον, καί άνεχωρήσαμ.εν εί; τήν πόλιν. Ά λ λ  
ή καλή συνήθεια νά βιάζω τό·» έχυ-όν μου διά τόν 
Έδουάρδον δέν υπήρχε πλέον, καί, άφεθείσα εις τήν 
θυμώδη φύσιν μου, δέν περιβποιούμη·» πλέον ούτε 
τάς ορέξεις, ούτε τούς φίλους, ούτε αύτήν τήν οίκο 
γένειάν του. Εϊχομεν συχνά έριδας καί διά τά  πα- 
ραμικρότερα, εις τάς οποίας πάντοτε ένέδιδε, διότι 
όσον έγώ  ήμην φιλόνεικο; τόσον αύτός ήτο φιλήσυ
χος “Ολα γίνονται άντικείμενα φιλονεικείας όταν οί 
χαρακτήρες δέν συμφωνώσιν' |·» κόσμημα, μία πρόσ- 
κλησις, μ.ία μικρά λήθη, μία ένδειξις ψυχρότητος έκ 
μέρους συγγενούς τίνος, ή έκλογή συνδαιτυμόνος, ή
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αποπομπή υπηρέτου, έν £·»ί λόγω  καί τ ά  ευτελέ
στερα πράγματα έγίνοντο αίτια άκροβολισμών.

Ενίοτε, βαρυνομένη καί τόν εαυτόν μου, μή έ
χουσα μήτε ησυχίαν μήτε εύχαρίστησιν, καταπεπο- 
νημ.ένη άπό τά ; φιλονεικίας τάς όποία; έγώ αύτή έ- 
προκάλουν, έπεθύμουν τήν ησυχίαν τής έξοχης, όπου 
εΐχομ.ε·» περάσει ημέρα; τινας ευτυχία;' άλλά δέ·» κα- 
τεδεχόμην νά τό είπω εί; τόν σύζυγόν μου, καί νά τόν 
επαναφέρω εις τά  μέρη τά  όποία ήγάπα. Δεν ήγαπα 
τόν κόσμον, καί μ.ή έχων καμμίαν τακτικήν ασχο
λίαν, κατέτριβε τό·» πλείστον καιρόν εις τήν λέσχην, 
εί; οκνηρίαν άληθεστέραν εκείνη; διά τήν οποίαν άλ
λοτε τό·» έπέπληττον. Ημέραν τινά έμαθον ό τι έ
παιζε χαρτία καί ότι επαιζεν άντί πολλών χρημά
τω ν ' τόν ¿»μίλησα περί τούτου.

— ■ Αΰταί είναι αί διασκεδάσεις τής πόλεω; μέ 
άπεκρίθη ψ »χρώ;.

’ Π γέννησις διδύμων τέκνων μάς ¿συμφιλίωσε·» έπΐ 
τινα καιρόν' ¿θαυμάζομε·» καί οί δύο πρό τής κοι
τίδας τόν αδελφόν καί τήν αδελφήν, τόσον ωραίους 
καί τόσον όμοιους, ώ ; δύο κρίνοι έξερχόμενοι άπο τήν 
αύτήν ρίζαν. Ά λ λ ’ άφ’ ού παρηλθεν. ό καιρός τών 
πρώτων καί ωραίων ευχαριστήσεων, άφ’ ο »’ συνειθί- 
σαμεν τήν νέαν αξίαν τού πατρός. καί τής υητρός, αί 
έριδες ήρχισαν πάλιν. Ό  Έδουάρδο; έλεγεν ότι έ- 
χάδευκ παρά πολύ τά  παιδία, καί τ ά ;  περί τούτου 
άθωοτέρας παρατηρήσεις του ήκουα μέ όργήν, διά καί 
έγίνοντο αφορμή μεγάλων δυσαρεσκειών. Έπαυσε 
λοιπόν νά μέ κάμ.7) παρατηρήσεις καί έπανέλαβε τόν 
συνήθη του βίον, τόν οποίον εΐχον διακόψει περίπου 
έν έτος ή παρουσία τώ ν τέκνων μας καί ή ήόονή 
ή τις μ.δς έκράτει πλησίον αυτών. Κ α ί όμως τόν ή- 
γ?πων ! Κ ατά  τήν εποχήν εκείνην ήσθένησε βαρέως, 
καί τό τε  ήσθάνθην πόσον τόν /.γάπων' τόν περιεποιή- 
θην μέ ζήλον, μέ προσπάθειαν, καί πολλάκις μέ έ
λεγε σφιγγών τήν χείρα μου

—  " Α ! ’Αναστασία, άν ήθελες, πόσον θά ήμεθα 
ευτυχείς.

Δ ια τί δέν ήθέ.Ιησα !
Ό  χαρακτήρ τού Έδουάρδου, δςτις ήτο τόσον 

γλυκύς καί τόσον συγκαταβατικός, είχε καί σταθε
ρότητά τινα  περί τά  ουσιώδη πράγματα. Πολύν και
ρόν περιωρίζετο εις τά νά μέ κάμνη παρατηρήσεις 
διά τήν ανατροφήν τών τέκνων μας' άλλά μ.ίαν ημέ
ραν καθ’ ·?,ν ό υιός μας καί ή κόρη έφιλονείκησαν έμ- 
πιοσθέν μας, μέ είπε'

•—  Θά βάλω αύτά τά  παιδιά εις τό  σχολείον' 
δέν επαρκείς μόνη εί; τό  Ιργον σου, Αναστασία.

Ποτέ οργή τόσον βιαία δέν συνετάραξε τήν ψυ
χήν μου. Νά μέ άποσπάστ, άπό τά  τέκνα μου 1 Έ -  
πρόφερα πλήθο; επιπλήξεων, βλασφημιών, ύβρεων, 
τά ; όποία; ό Έδουάρδο; ήκουσεν άπαθώ;' άλλά παρε- 
τήοησα καί μ.εταξύ τής όργή: μου ό τ ι τό  πρόσω τόν 
του δέν είχε πλέον τήν έκφρασιν εκείνην τή ; περι- 
λύπου γλυχύτητο; μέ τήν όποιαν μέ ήκουεν άλλοτε. 
‘ Ωυ.οίαζε δικαστήν μέλλοντα νά άπαγγείλη άπόφα- 
σιν. Ή  0 λαμηπόλο; μου άκούσασα τά ; φωνάς μου 
έδραμε καί μέ είπε μέ φωνήν περίφοβο·»'
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—  Κυρία ! κυρία! θά πειραχθήτε.
Τέλος πάντων κατώρθωσε νά μέ φέρη εις τό  δω- 

μάτιόν μο», καί όΈδουάρδος τό τε  κατά πρώτον άν- 
υψώσας τήν φωνήν μέ είπε"

—  ’Αναστασία ! αϋριον θά μάθη; τ ί  άπεφάσισα.
’.Εξήλθε και δέν έπέστρεψεν ούτε τήν ημέραν ουτε

τήν νύκτα. Έπεριμενα μέ αγωνίαν, καί τήν επιού
σαν έλαβον τήν έξής επιστολήν'

«  Δέν δυνάμεθα πλέον νά συζήσωμεν, Ά ναστα - 
»  σία, διά τούτο έζήτησα άπό τό  δικαστήριον τό 
»  διαζύγιόν μας. Α ί υβριστικά1, λέξεις τάς όποιας 
»  χθες έπρόφερες εναντίον [Αθυ μέ έδωκαν τούτο τό 
»  δικαίωμα. Τιμώ τάς άρετάς σου, αλλά σέ λείπει 
»  ο ,τι ενίοτε συντελεί εις τήν συγχώρησιν τω ν άδυ- 
ϊ  ναμιών, ή γλυκύτης λέγω  και ή καλωσύννι. »

Α ί λέξεις αϋται ¡.ιέ έκεραυνοβόλησαν" έπλήγωσαν 
καί τήν αγάπην καί τήν φιλαυτίαν μου" έφανταζό- 
μην τήν κατάκρισιν καί τούς σαρκασμούς τούς ό
ποιους έκτοξεύουσιν » ί άνθρωποι κατά τώ ν γυναι
κών αί όποιαι χωρίζονται άπό τούς συζύγους των, 
καί έχυνα πικρά δάκρυα. Ά  ! έάν έτόλμων νά τά  
δείξω  εις τόν Έδουάρδον ή το καιρός άκόμη. Μία 
μόνη λέξις ίσως θά τόν κατεπράϋνε. Τήν λέξιν ό
μως αυτήν δέν άπεφάσιζε νά προφέργ ή υπερήφανος 
καρδία μου.

’Αφήκα τήν διαδικασίαν νά προχωρήσγ, καί τρέ- 
μουσα άπό άγανάκτν,σιν και αίσθανομέννι προσβαλ- 
λομένην τήν φιλαυτίαν μου ύπεβλήθην εις άνακρίσεις, 
ε ί; εξετάσεις δικηγορικά; καί τά  τοιαύτα. Η άπό- 
οασις έξεδόθη τέλος πάντων, άπόφασις καταταράξασά 
με δλην, δ ιότι τό  δικαστήριον μας έχώριζεν, εις εμέ 
μέν άφίνον τή ν κόρην μου, εις τόν πατέρα δέ άπο- 
δίδον τόν υιόν άμα ώς έγίνετο επταετής. 'Π  καρδία 
μου κατεσπαράχθϊ] βαθύτατα, καί ένεκα τής άπο- 
χωρήσεως ταύτης τού υιού άπό τήν μητέρα, δέν έν- 
θυμούμ,ην πλέον ουτε τό  μίσος τού ’βδουάρδου, ούτε 
τήν κατάκρισιν τώ ν άνθρώπων. 'Οποία τιμωρία !

Ό  Αλβέρτος ήτο £ξ έτών καί ήμίσεως, ώβτε μετά 
έξ μήνας θά τόν έχωριζόμην' πόσον έπροσπάθησα 
διά τώ ν περιποιήσεων μου νά χαράξω τήν εικόνα ι/.ου 
εις τήν καρδίαν του ! Μ’ έφαίνετο ο τ ι θά ύπηρέτουν 
γονατιστή τόν Εδουάρδον άν συγκατετίθετο νά μέ 
τόν άφήσν) . . . Έμέτρων έναγωνίως τάς εβδομάδας, 
τάς ημέρας καί τάς ώρας' εφθασε τέλος πάντων ή 
τελευταία καί ήλθεν ό άδελφός τού συζύγου μου ώ- 
πλισμένος μέ τήν άπόφασιν τού δικαστηρίου. Εϊχον 
τό τε  εις τά  γόνατά μου τόν ’Αλέξανδρον" μόλις δέ 
είδε τόν θεϊόν τον καί έδραμε πρός αύτόν περιχαρής 
καί είπε"

—  Πόσος καιρός, Οειέ μου, είναι άφ’ ού δέν σέ 
είδα !

—  Έρχομαι νά σ' έπάρω, παιδί μου, καί νά σέ 
υπάγω εις τόν πατέρα σου.

Καί έμέ όμοίως! άνέκραξεν ή κόρη μου. Τήν 
ήρπασα^ καί τήν έσφιγξα εις τάς άγκάλας μου.

—  ̂Ολα είναι έτοιμα, αδελφή μου ; ήρώτησεν ό 
άνίράόελφός μου. Ήμπορώ νά λάβω τόν ’ Αλβέρτον ;

Αλλά δέν ήδυνάμην ν’  άποκριθώ, δ ιότι έπνιγό-
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μην άπό τά  δάκρυα, ήσπάζόμην μ,όνον τόν υιόν μου 
τοσούτον περιπαθώς, ώστε καί αύτός έτρόμαξεν. Ό  
άνδράδελφός μου συνεκινήθη καί μέ είπε ν'

—  Ιδού ευαισθησία ή  τις θά εκαμνεν όλους εύτυ- 
χεΐς, ’ Αναστασία, άν τήν ¿δείκνυες ολίγον προτήτερα.

Ά λ λ ο τ ε ,  αί σκληοαΐ αύταί λέξεις θά μέ παρώρ- 
γιζον" άλλά τήν στιγμήν εκείνην ’ ήμην καταβεβλη
μένη άπό τήν λύπην. fO ’Αλβέρτος άνε/ώρησε καί 
άπό τό τε  έχάθη δ ι’ έμέ.

Επροσπάθησα νά συγκεντρώσω ολην μου τήν α
γάπην εις τήν Κλοτίλδην, ήτις ρ.έ άνήκε διά παν
τός. Τήν άνέθρεψα μέ επιμέλειαν, μέ προσοχήν, μέ 
ζηλότυπον φιλοστοργίαν" χάριν αυτής ¿πρόσεχα τόν 
χαρακτήρα μου, διά νά μήν πάθ-ρ καί ή κόρη μου άπό 
τό  τρομερόν σφάλμα τό όποιον μέ άφή,ρεσε καί σύζυ
γον καί υίόν. Νου.ίζω ό τι ήτο ευτυχής μέ έμέ, καί 
όμως, ενόσω τό  λογικόν της έμορφόνετο, παρετήρουν 
πρό πάντων μετά τάς βραχείας επισκέψεις τάς όποίας 
εκαμνεν εις τόν πατέρα της, ό'τι μέ ήγάπα όλιγώτε- 
ρον ή όσον τό έπεθύμουν. Ό  δέ ’Αλβέρτος ήτο όλως 
άφωσιωμένος εις τόν πατέρα του, τού όποιου ή χάρις 
καί ή γλυκύτης τόν εϊχον μαγεύσει. “Οθεν ή καρδία 
τώ ν προσφιλών τούτων τέκνων μου δέν άντήμειβεν 
άποχρώντως τήν άγάπην μου. ’Ε γώ  εϊχον διαλύσει 
τόν οικογενειακόν δεσμόν, καί έτιμωρούμην κα τ’ αύ
τόν τόν τρόπον. Ή λπ ιζο ν  ό τι ή κόρη μου θά μέ εδι- 
δε νέα τέκνα τά  όποια θά μέ ήγάπων" δθεν άμα ώς 
έτελείωσεν ή άνατροφή της τήν ύπάνδρευσα μέ νέον, 
πλήρη προτερημάτων καί ελπίδων διά τό  μέλλον.

’Απεφασίσθη νά κατοικήσωσιν οι νεόνυμφοι μέ έμέ, 
καί ¿νόμισα ό τι εύρον τέλος πάντων ειρήνην, βλέπου- 
σα τήν κόρην μου ευτυχή καί εύγνώμονα διά τήν ευ
δαιμονίαν τήν όποιαν τήν ήτοίμασα.

Ή γάπων τόν γαμβρόν μου καί μέ ευχαριστεί τό 
πνεύμα καί ό άξιοπρεπής καί υπερήφανος χαρακτήρ 
του" άλλά συνέβαινεν ένίοτε ώστε ή σοβαρότης τού 
νέου τούτου νά μή συμβιβάζεται μέ τήν παιδικήν 
ζωηρότητα τής κόρης μου. Κ α ί όμως αύτή ένέδιδε 
πάντοτε εις τάς μικράς ταύτας διαφωνίας, δ ιότι τόν 
ήγάπα, καί είχε κληρονομήσει άπό τόν πατέρα της 
πολύτιμον μέρος τώ ν πρετερημάτων του. ’Αλλά τινα 
ή μέραν τοιαύτη τις ερις ύπήρξεν διεξοδικωτέρα καί 
ζωηροτέρα τού συνήθους, καί δυστυχώς άνεμίχθην 
καί έγώ. Ή  παλαιά ζύμη εβραζεν έντός έμού δτε εί- 
δον ό'τι ό γαμβρός μου, άν καί ύπερηγάπα τήν κόρην 
μου, τήν μετεχειρίζετο όμως ώς πολυχαδεμένην. Τόν 
ώμίλησα λοιπόν άποτόμως.

Μέ άπεκρίθη μέ συγκίνησιν; άλλ έγώ δέν εύχα- 
ριστήθην* έπρόσθεσα πικράς τινας λέξεις καί υπέδει
ξα οτι ήτο κατώτερος κατά τό  γένος καί τήν περι
ουσίαν, τό  όποιον όμως παρέβλεψα χάριν τώ ν προ
τερημάτων του.

Καί αύτός μέν ώχρίασεν, ή δέ σύζυγός του λα- 
βούσα τήν χείρά του τόν ήτένισεν" ή διαφωνία των 
έλησμονήθη, καί μόνη έγώ δέν συμπαρελήφθην εις τήν 
συνθήκην τής ειρήνης.

Τήν έπιούσαν ή Κλοτίλδη μέ άνήγγειλε μέ άμη- 
χανίαν καί μέ πολλά δάκρυα ό τι ό σύζυγός της ά-
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πεφάσισε νά άναχωρήσωσιν άπό τήν οικίαν μου, διότι 
¿φοβείτο μήπως αί σχέσεις ημών καταστώσι δυσά
ρεστοι. ίΐθέλησα νά παλαίσω άλλά άπέτυχα, διότι 
οί δύο σύζυγοι ήσαν καλώς ήνωμένοι καί έμεινα μό
νη. Εκτοτε αί σχέσεις μας είναι μέν τακτικαί καί 
έντιμοι, άλλ ’ ή οίκειότης έξέλιπε" διότι ή μέν 
κόρη μου δέν μέ εμπιστεύεται πλέον, έγώ  δέ 
δέν είμαι φίλη τού γαμβρού μου" τά  έγγόνιά μου 
μέ φοβούνται ολίγον, καί έρχονται εις τά  γόνα
τά  μου ή διά νά ύπακούσωσιν, ή έλκυόμενα άπό παι- 
γνίδιον ή γλύκυσμα. ΙΪ Κλοτίλδη φαίνεται ευτυχής, 
καί πρέπει νά είμαι εύχαριστημένη.

Ó σύζυγός μου έζησε δύο έτη μετά τόν γάμον τής 
θυγατρός του" άπέθανε δέ εις τήν έξοχήν χωρίς νά 
τόν ίδώ, καί άν καί μέ διεβίβασε διά κοινού φίλου 
τήν έκφρασιν τής λύπης ,καί φιλία; του, δέν παρη- 
γορήθην ομως διά τό  λυπηρόν τέλος τής λυπηράς μα: 
ένώσεως. Ó Αλβέρτος είσήλθεν εις τό  ναυτικόν, καί 
ταξειδεύει τώρα εις τά  πέρατα τού κόσμου κατά 
τό  δυτικόν άρχιπέλαγος’ ήθελεν άρα έναγκαλισθή τό 
στάδιον τεύτο, πλήρες άνησυχιών καί θυσιών, έάν 
εύρισκεν είς τήν πατρικήν οικίαν ησυχίαν, άγάπην,τι- 
μήν καί ευτυχίαν ; Περιέρχεται εί; τήν θάλασσαν, 
ώ ; μή έχων ειρηνικόν άσυλον διά νά κατοίκηση.

Ουτω παρήλθεν ή νεότης καί ή πρεσβυτική μου 
ηλικία. Επασχον, άλλά δέν κατέ<ρινον έμαυτήν, 
δ ιό τι ένόμιζον ό τι εί; τάς σπουδαίας περιστάσεις τού 
βίου μου, εϊχον ΰπερασπισθή τά  δ-.καιώματά μου αύ 
στηρώς μέν ίσως άλλά δικαίως. Αλλο όμως περι 
στατικόν ¿φώτισε τήν συνείδηοίν μου.

Η άδελφή μου είχε πρό πολλών έτών νυμφευθή 
ευτυχώς, καί κατώκει εί; πόλιν άπέχουσαν τριάκοντα 
λεύγας άπό τήν ίδικήν μας. 11 μέραν τινά έλαβον 
παρ’ αύτής αινιγματικήν επιστολήν, είς ?,ν μέ παιε 
κάλει νά υπάγω νά τήν ίδώ. Επε δή δέ τίποτε δέν 
μέ ¿μποδίζει, ούσαν δυστυχώς τόσον έλευθέραν, άνε 
χώρησα εύθύς. Είς τό μέσον τού δρόμου τών δύο πό 
λέων αΐτινες συνεκοινώνουν διά σιδηροδρόμου, οί ό 
δοιπόροι καταβαίνουσι καί περιμένουσιν άλλην ά 
μαξαν. Κατέβην λοιπόν καί έγώ καί έπερίμενον όρ

θια, υπό ομίχλην Νοεμβρίου.

ίίργησεν όμως πολύ, καί έσκεπτόμην πόσον άνή 
συχος θά ήτον ή άδελφή μου ήτις μέ έπερίμενε. Τέ 
λος πάντων ό συριγμός τής άτμαμάξης ήκούσθη, 
αί άμαξαι έφθασαν έμπιοσθέν μας, καί τό  πλήθος 
έδραμε πρό; αύτάς. Οταν έγώ  έφθασα δλαι αί ά
μαξα-. ήσαν πλήρεις" ίδούσα δέ πλησίον υπάλληλον 
έκ τώ ν κατωτέρων τού σταθμού, τώ  έξέφρασα τήν 
αμηχανίαν μου. Ó άνθρωπος ούτος είχε πρόσωπον 
ζοφερόν καί στρυφνόν, καί μέ φωνήν ήτις ήρμοζεν 
είς την φυσιογνωμίαν του άπεκρίθη"

—  ϊπάρχει μία έκεΐ, λάβετέ την !

Εδραμα λοιπόν πρός αύτήν, άλλά τις νέο; ελα
φρότερος έμού μέ είχε προλάβει.

—  Βλέπετε, είπον είς τά υπάλληλον, ο τι δλαι αί 
θέσεις είναι πλήρεις" πρέπει νά προσθέσετε άλλην ά 
μαξαν.
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—  Α  ! μάλιστα ! άνέκραξεν άποτόμως" άλλην έν
νοιαν δέν έχω.

—  Θά παραπονεθώ είς τόν αρχηγόν τού σταθμού.
—  Παραπονέσου ! παραπονέσου ! πήγαινε ! ι 

δού άνεβη είς τήν άμαξαν ! τρέξε νά τόν φθάσης !
Εμεινα έκπληκτος. Αί άτμάμαξαι άνεχώρησαν 

δρομαίω;" άλλά καί ό υπάλληλος άνεχώρησε μουρ- 
μουρίζων" έγώ δέ ώργισμένη έστράφην πρός εργάτην 
τινά καί ήρώτησα*·

—  Πώς ονομάζεται ό άνθρωπος ούτος ;
—  Ποιος; αύτός ; είναι ό Ιωάννης Δουκέν" δέν 

είναι πάντοτε εϋδιάθετος.
Εγραψα τό  όνομά του είς τό σημειωματάριου μου, 

διότι ήμην άποφασισμένη νά τόν καταμηνύσω, φρο
νούσα δ τι καί δικαίωμα καί χρέος ειχον νά τά κά
μω. Αμα δέ φθάσασα είς τής άδελφής μου, έγραψα 
πρός τόν διοικητήν τού σταθμού τού σιδηροδρόμου 
τού . . . τόν όποιον έγνώριζον καλώς, καί ήμην βέ
βαια δ τ ι θά έπιτύχη ή αίτησίς μου.

Έπέρασα τόν χειμώνα καί τό θέρο; μετά τής ά 
δελφής υου, καί λυπημένη έπέστρεψα εί; τήν έρη
μον οικίαν μου, δπου ούδείς μέ έπερίμενεν. Ειδον 
πάλιν τήν κόρην μου, έκαμά τινας έπισκέψεις, έδέ- 
χθην άλλα;, καί μίαν Κυριακήν τό  έσπε'ρα; μετά τό 
άπόδειπνον, ό εφημέριος μέ έπέστρεψε τήν έπίσκε- 
¿ιν τήν οποίαν τ ώ  είχ_°ν κάμει. Επειδή δέ συνείθι- 
ζον νά τώ  δίδω μικράν προσφοράν διά τούς π τω 
χούς, μ’ ευχαρίστησε καί μέ είπεν"

—  Είδα πρό όλίγου μεγίστην δυστυχίαν ! άν
θρωπόν τινα άσθενούντα πρό έξ μηνών, έζαντληθέν- 
τα  άπό δυστυχίαν καί λύπην. Η δυστυχής σύζυγός 
του καί τρία μικρά τέκνα του, δέν έχουν ούτε 
άρτον ούτε ενδύματα, δ ιότι καί τά  έπιπλα καί τά  
ένδύματά τω ν έπωλήθησαν, καί αυριον ίσως θά τούς 
διώξουν άπό τό  πενιχρόν τω ν δωμάτιον. Είναι θέα
μα συγκινητικώτατον, τόσω μάλλον καθ’ δσον οί 
δυστυχείς α ϊτο ί είναι τίμιοι, καί έπέρασαν εύτυχε-

στέρας ημέρας.
—  Πανοσιώτατε, άπεκρίθην, επιθυμώ πολύ νά 

υπάγω νά ίδώ τήν οικογένειαν αύτήν διά νά τήν 
βοηθήσω έν γιώσει. Λέγετε ο τι έχουν παιδία ;

Η ιδέα αυτη μέ είχε συγκινήσει" τέκνα ύποφέ- 
ροντα ύπό τά  βλέμματα τής μητρός των, είναι άξια 
τής ούσπλαγχνίας τάσης μητρός.

—  Θά πράξετε άγαθόν Ιργον, κυρία, άπεκρίθη ό 
εφημέριος* Οι ίδήτε έκεΐ τρία μικρά πλάσματα γυ
μνά καί μέλλοντα νά στερηθούν τόν πατέρα των. I I  
δυστυχή; αύτή οικογένεια κατοικεί είς τήν όδόν . . . 
άριθ. . . . είς τό  δεύτερον πάτωμα.

' τ-ήν επαύριον υπήγα ενωρίς είς τήν οικίαν αύτήν" 
διέβην στενόν καί σκοτεινόν διάδρομον, καί φθάσασα 
είς τήν κλίμακα άνέβην άργά δύο πατώματα, καί με
ταξύ  σκότους τρομερού έφθασα εί; ήμίκλειστον θύραν. 
Τήν ήνοιξα μετά προσοχής καί εύρέΙην είς υπερώον 
μεγάλον μέν άλλά γσμνόν, σκοτεινόν καί μή εχον 
μηδέ τά  αναγκαιότερα έπιπλα, έκτάς άχυρίνου στρώ
ματος, κειμένου άντικρύ τού παραθύρου, καί παλαιας 
κοιτίδας δπου έκλαυθμήριζε μικρόν βρέφος. Γυνή τις
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ήλθε πρό; E a t ,  φορούσα h  μάλλον ¿σκεπασμένη μέ 
ράκη- έκράτει εις τά ; άγκάλα; τη ; ισχνόν καί ασθε
νές παιδίον, τό  όποιον μέ ήτένιζε μέ μεγάλου; καί 
αδυνάτου; οφθαλμού;, ένώ άλλο μικρόν τήν έκράτει 
άπό τό  φόρεμά τη;. Εύρισκόμην εί; αμηχανίαν μή 
ουσα συνειθισμένη εί; τοιαύτα; φιλάνθρωπου; έπι- 
σκέψεις.

—  Ερχομαι νά σά; ίδώ, είπον πρός αύτήν.
—  Καθήσετε, κυρία, μέ άπεκρίθη χαμηλή τή 

φωνή, καί προσφέρασά με παλαιόν θρανίον, καί συγ
χωρήσατε με νά μήν όμιλώ δυνατά, διότι ό σύζυγό; 
μου κοιμάται.

Καί έδακτυλοδείκτησε τήν κλίνην, οπού είδον άν· 
θρωπίνην μορφήν σκεπασμένην μέ ράκη καί Ιχουσαν 
τό  πρόσωπον πρός τόν τοίχον.

—  Είναι πολύ ασθενή; ; ήρώτησα μέ φωνήν χα

μηλήν.
—  Πολύ, κυρία, καί πρό πέντε μηνών. Αφ ου 

έθάψαμεν τήν μικράν μα; ί’ όζαν, τήν πρωτότοκόν μα; 
κόρην, ώραϊον παιδί, κυρία μου, ή οποία άπέθανεν 
άπό τυφοειδή πυρετόν' ό Θεό; μάς τήν ήρπασε γρήγω- 
ρα. Τήν επιούσαν ό σύζυγός μου έχασε τήν θε'σιν του· 
λέγουν δ τι μία δυστυχία δέν έρχεται ποτέ μόνη . . .  
Αύτό τόν έτάραξεν, έπτυσεν αίμα, καί άπό τό τε  
μαραίνεται, καί φοβούμαι ο τι είναι πολύ κακά . . . 
Δέν έχομεν πλέον τίποτε . . . τόσον μεγάλη ασθέ
νεια καί χωρίς εργασίαν . . . .

Δέν ήδυνήθη δέ νά τελειώσγ,’  ¿προσπάθησα νά τήν 
παρηγορήσω καί τήν έπρόσφερα όλίγα χρήματα διά 
τά ; πλέον κατεπειγούσας άνάγκας της. Δυστυχώ; έν 
νόμισμα έπεσε κατά γή ; καί ό ασθενή; έξύπνησεν.

Καί άνασηκωθείς έστρεψε περί έαυτόν έτεροπλανή 
βλέμματα, καί έδειξε τό  κάτισχνον στήθος καί τό 
κάτωχρον πρόσωπον του, έπί τού οποίου 6 θάνατος 
είχεν ήδη εντυπώσει τήν όλεθρίαν σφραγίδά του. 
Τόν έπλησίασα καί τώ  είπον"

—  Φίλε μου . . .

Αλλά διακόψας με, μέ ήτενισεν ασκαρδαμυκτί καί 
μέ τρομερόν ήθος-

—  Σύ ε ίσα ι! ανέκραξε μέ φωνήν βραγχώδη, σύ 
είσαι ! Α  ! σέ αναγνωρίζω ! σύ μέ έκαμε; καί έχασα 
τήν εργασίαν μου, σύ σκοτόνεις τήν οίκογένειάν μου, 
σύ μέ δολοφονείς ! Ερχεσαι νά κάμνι; τόρα τήν ¿λεή- 
μονα άφ’ ού έφόνευσε; ένα τίμιον άνθρωπον, διότι σέ 
είπε μίαν λέξιν εις τόν θυμόν του ! Εκείνην τήν ημέ
ραν έθαπτα τό  παιδί μου, καί ίσως μέ ήτον συγχω- 
ρημένον νά μήν έχω καλήν διάθεσιν ! Φύγε άπ’ έδώ ! 
δέν θέλω νά σέ βλέπω’ φύγε, δολοφόνε !

Εις κάθε κατάραν τήν όποιαν έποόφεραν τά  χείλη 
τού ψυχορραγούντος, εγώ  ώπισθοδρόμουν, καί έντρο
μος έςήλθον τού δωματίου ώ ; άν πνεύμα καταχθό
νιον μέ ήκολούθει.

—  Δόσε την όπίσω τά  χρήματά τη ; ! δέν θέλω 
τίποτε άπ αύτήν! εφώναξεν ό άρρωστος.

Καί τά  χρυσά καί αργυρά νομίσματα αντήχησαν 
εις τάς βαθμίδας.

Εφυγα, χωρί; όμως νά όργισθώ- αί λέξει; τού δυσ-
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τυχοϋ; εκείνου δέν εξήψαν τό αίμά μου, άλλά τό 
έπάγωσαν.

Ψθάσασα εί; τήν οικίαν μου εκλείσθην εϊ; τό  δω- 
μάτιόν μου, καί δάκρυα άνεκούφισαν τήν κατατεθλιμ- 
μένην καρδίαν μου. Επί τέλους έβλεπον τήν αλή
θειαν, έβλεπον τ ί  κακά έφερεν ύ θυμός! έβλεπον ένταΰ- 
τώ  τόν αγαπητόν σύζυγόν μου, τόν όποιον είχον στε
ρήσει καί αγάπης καί ευτυχία;, τόν υίόν μου πλανώ- 
μενον μακράν τής πατρική; οικία;, τήν θυγατέρα μου 
τή ; όποία; ή καρδία ήτο κλεισμένη δ ι’ εμέ, καί τέλο; 
τόν εργάτην έκεϊνον άπό τόν όποιον ό θυμό; μου άφτί- 
ρεσε τόν άρτον καί τήν ζωήν, καί δστι; άπέθνησκεν 
εγκαλών καί αύρων με ένοχον εις τού; πόδα; 
τού Μεγάλου Κριτού. Ο τε περί τό  εσπέρα; έπανήλ- 
θον εί; έμαυτήν, έγραψα πρό; τόν εφημέριον, τώ  
διηγήθην έν όλίγοις τήν συνάντησίν μου μέ τόν ίω - 
άννην Δουκέν, καί τόν παρεκάλεσα νά ζητήσ/ι τήν 
συγχώρησιν μ.ου άπό τόν δυστυχή αύτόν, καί ϋπε- 
σχόμην νά θεραπεύσω δλα; τά ; άνάγκα; τή ; οικο
γένεια; του. Αφ ού έπερίμεινα πολύν χρόνον, ό εφη
μέριο; μέ άνήγγειλεν δ τι ό Δουκέν καταπληγωθεί; 
άπό τήν δυστυχίαν, οϋτε κάν ν’  άκούση ήθελε τό  
όνομα έκείνη; ή τι; τόν έρριψεν εί; τήν άβυσσον ταύ
την, καί δ τι δυστυχώ; άπέβαλλε πάσαν συνδρομήν.

—  Προσεύχου δι’ αύτόν, κυρία, έπρόσθεσεν ό ίε- 
ρεύς, δ ιότι έχει άνάγκην τής θεία; βοηθεία;, αύτό; 
δστι; δέν συγχωρεϊ τού; άλλου; πρίν άποθάν7).

Προσευχήθην καί δι’ αύτόν καί δι’  έμέ. Τό μίσος 
τού δυστυχούς τούτου έβάρυνε τήν καρδίαν μου, καί 
μέ έφαίνετο δ τι άν τό  θύμά μου δέν μέ έσυγχώρει, 
δέν θά ήδυνάμην πλέον νά ελπίσω εί; τήν ευσπλα
χνίαν τού θεού. Α ί ήμε'ραι έκείναι αί όποϊαι παρήλ- 
θον έν προσδοκία, παρήλθον καί έν σκέψει καί λύπνΓ 
βεβαίω; ή θεία άγαθότης τά ; προσδιώρισε διά νά 
φωτίση κατ’ αύτά; τήν συνείδησίν μου, πρό τή ; 
τρομερά; νυκτός, κατά τήν όποιαν δέν δυνάμεθα 
πλέον ούτε νά πράξωμέν τ ι ,  ούτε νά μετανοήσωμεν.

Ηξευρον δ τι ό Δουκέν είχε φθάσει εί; τό  τέρμα 
τής άσθενεία; του, καί έτρεμον δι’αύτόν, άνησυχοΰσα 
έν τ ’  αύτώ δι’  έμέ- ή συγχώρησις δέν ήρχετο" τέλο ; 
πάντων έλαβον έπιστόλιον παρά τού εφημερίου λέ- 
γον" σ Σα; περιμένω, Κυρία, εί; τού Δουκέν. »

Ετρεξα έκεί, καί ποτέ, οϋτε έπ αύτών τώ ν ω 
ραίων ημερών τή ; νεότητό; μου, ή καρδία μου δέν 
έπαλλε τόσον σφοδρώ;, δσον ότε είσήλθον εί; τόν 
κοιτώνα τού ασθενούς. Α κ τί; τού δύοντο; ήλίου έ- 
φώτιζεν αύτόν, καί ώμοίαζεν ώ ; πεφωτισμένη όδό; 
προετοιμασθεΐσα εί; τήν ψυχή/ ή τι; έμελλε νά άνα- 
χωρήστι. Καί ή μέν σύζυγο; καί τά  μικρά παιδία έ- 
γονυπέτουν παρά τήν κλίνην, 6 δέ ΐερεύ; κρατών 
σταυρόν παρεμύθει τόν ψυχορραγούντα καί ώμίλει 
περί τού ουρανού. Εγώ δέ έμεινον ακίνητο; βλέπουσα 
τά μέγα μυστήριον τού χριστιανικού θανάτου. Ο 
ΐερεύ; είπε τ ι  εί; τόν ασθενή, και αύτό; ανύψωσε τήν 
βαρεϊαν κεφαλήν του, έζήτησε νά μέ ίδτ] καί μέ φω
νήν όμοιάζουσαν πνοήν είπε’

—  Κυρία, σάς συγχωρώ έξ όλη; μου καρδία;^ 
συγχωρήσατέ με *αί σείς διότι έχω άνάγκην συγ-,
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χωρήσεως. Εϋχεσθε ύπέρ εμού, καί μή λησμονήτε 
τήν ταλαίπωοον γυναίκα καί τά  ορφανά μου . . .

—  Τό υπόσχομαι μεΟ δρκου ! ά-εκρίθην.
Κ α ί άμ.έσω: έγονυπέτησα’ ή όπερηφάνειά μου είχε 

καταβληθή. Πσπασθην τήν χείρα ή τι; έτείνετο πρός 
έμέ καί έψυχράνθη μ ετ ολίγον.

0  Δουκέν άπέθανε, καί έγώ, χριστιανή έως τότε 
μόνον κατ' όνομα, έπέστρεψα διά παντός πρός τόν

Θεόν, καί έλπίς έγεννήθη εις τήν καρδίαν μου. Να I 
μέν δέν είμαι εύτυχής, διότι τό  γήοάς μου είναι με- 
μονωμένον καί περίλυπον’ τά  δάκρυά μου δμως εί - 
ναι έζ εκείνων τά  όποια, ώ ; λέγει ό ΐερεύ; Αυγου
στίνος, χύνομεν μετ εύχαριστήσεως.

(Le Correspomlant.)

Α υρόεις.

Ά Ύ Ρ Ο  Ε Ι Σ :

 0 00 -------

Τό πτηνόν, ου τινο; παρατίθεται ή είκών, εύρί- 
σκεται εί; Αύστραλίαν, καί τό  μέν ανάστημα έχει ί 
σον πρό; τό  τώ ν κατοικίδιων ορνίθων, τά  δέ πτερά 
φαιά τε  καί υπέρυθρα- ή ούρά τού άρμενο; είναι, ώ; 
φαίνεται εί; τήν εικόνα, αξιοσημείωτος· σύγκειται εκ

δεκαέξ πτερών, έξ ών τά  μέν δώδεκα άπέχουσι πα- 
ραλλήλω; άπ άλλήλων, τά δέ δύο μεσαία μόνον 
άπό τού ένό; μέρους είναι πυκνά, καί τά  δύο εξω 
τερικά ίχουσι σχήμα Τού δέ θήλεο; ή ούρά σύγ- 
κειται έκ δώδεκα μόνον πτερών.

Τό μεγαλοπρεπές τούτο πτηνόν διαιτάται εϊ; τά 
δάση* φαίνεται δέ δ τι ώ\ομάσθη Αυρόεις ύπό τών 
κατά πρώτον άνακαλυψαντων αύτό φυσιολόγων,διότι
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ή ούρα αύτοϋ όμοιάζει τωόντι τήν λύραν των αρ
χαίων Ελλήνων. Καί όλην μέν τήν Ημέραν κάθηται 
ήσυχον επί τώ ν δένδρο,ν. τό  πρωί δέ μόνον καί τό 
εσπέρας υπάγει εί; άναζήτησιν τροφή;. Καθ’ έκα
στη/ γίνεται σπανιώτερον.

Εύρέίη πρό τινο; καιρού καί άλλο είδος λυρόεντο; 
εί; τήν Κέαν Ολλανδίαν’ διαφέρει όμω; ή κατασκευή 
τή ; ούρα;, ήτταν οΰσης ώραία; τή ; τού πρώτου.

500-
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W O H H M A T U  A \ E K A 0 T Ü \ .
("15ε φυλλάδ. 283.)
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Επαναληφθείση; έν Αίγίνη τή ; εργασίας μετά τής 
αυτή; δραστηριότατος, ό Κυβερνήτης ήρώτησέ ποτε 
άπορων τον Γενικόν Γραμματέα, πότε προφθάνων ό 
Κ . 'Ρ ίζο ; μετέφραζε τά  γαλλικά έγγραφα ; τοϋ δέ 
Κ . Τρικούπη έρωτήσαντο; ποιον έννοεϊ 'Ρίζον ;

—  Τόν ίακωβάκην, άπεκρίθη εκείνος.
—  Καί ποιο; είπεν εις τήν εξοχότητά σας ό τι 

μεταφράζονται άπό τόν Κ. 'Ρίζον ;
—  Από ποίον λοιπόν ;
Επειδή δέ ό Κ. Τρικούπη; ώνόμασε τούς £ς συν- 

τάκτας τή ; Γραμματείας,
—  Καί πώ; ! άνεφώνησεν εκστατικό; ό Κυβερ

νήτης, ήζεύρουν γαλλικά !
Ο Κυβερνήτης, πριν έλθϊΐ εί; τήν Ελλάδα, ώ ; καί 

ό γράφων τάς αναμνήσεις ταύτα; ήκουσεν άπό τού 
στόματος αύτού, είχε τήν ιδέαν δ τι εις άκρο» ήσαν 
ευάριθμοι οί γινώσκοντε; ές ημών γράμματα, καί 
μάλιστα ξένα; γλώσσα;" διά τούτο καί συμπαρέλαβε 
τόν μακαρίτην Ρίζον. Δικαίως άρα έξεπλάγη ότε ή
κουσεν δ τι καί πρό; τού; έξ συντάκτα; δέν ήτο πάν- 
τη  ξένη ή γαλλική. ’ Λλλ’ εύχαριστήθη διά τήν α 
νακάλυψή ; ϊπάρχουσι καί σήμερον οί φρονούντες 
δ τι τούς εξέχοντας τή ; τά ξεω ; εκείνη; τήν όποιαν 
όνοαάζομεν συνήθως λαόν δέν ήγάπα ό Κυβερνήτη;. 
Τό κατ’ έμέ, κρίσιν πρό; τό  παρόν δέν επιφέρω" νομί
ζω  μόνον δτι άρϊστην ιδέαν περί τών Ελλήνων δέν 
είχε' δ ιότι ενθυμούμαι δτι δειπνών ποτε έν Ναυ- 
πλίω έ τ ί  πολεμικού πλοίου τή ; Αύστρίας, καί όμι- 
λών περί τή ; καταστάσει»; εί; ήν εύρε τό  κατ 
άρχάς τήν Ελλάδα, έδακτυλοδείκτησε πινάκων πα
ρατεθειμένο», καί μετά καταφρονήσεως είπε ταύτα 
πρό; τόν πλοίαρχον'

—  Ουτε aa.tázar νά κατασκευάσουν ήξευραν 
οί Ελληνες πρό τού ερχομού μου.

όμολογητέον δ τι τό  παράδειγμα δέν ήτο πάντη 
άστοχον. Εις τό  έτερον μόνον τών ρημάτων, τά τρι- 
σύλλαβον, ήθελον τολμήσει νά ύποκαταστήσω άλλο 
βραχύτερο»' τό  ηζευραν  θά μετέβαλλον εί; βίχαν ' 
διότι κατασκευάζοντες επί έπταετίαν τήν Ελλάδα, 
ήναγκάζοντο νά τρώγωσιν, ούχί έξ άμαδεία; άλλ ’ 
έξ άνεχείας, καί άνευ ελαίου καί άνευ όξου;, πολλά- 
κις όέ οϊμοι ! χαί άνευ άρτου τά  δωρεάν ύπό τή ; φύ-

σεω; χορηγούμενα λάχανα. Επί τή ; έν Τροιζήνι συν- 
ελεύσεω; οί διπλοί καί τριπλοί -αντιπρόσωποι καί 
τό άλλο συρρεύσαν πλήθος, έτράφησαν μήνα; όλο- 
κλήρου; άπό τώ ν χλοερών κυάμων τή ; πεδιάδος τού 
Δαμαλά, ή άρτύοντες δι’ απλού άλατος, ή καί τρώ- 
γοντες μόνα. ,

Ολίγα; ήμέρας έμεινεν ό Κυβερνήτη; εις Αίγιναν" 
τήν δέ 3 Απριλίου έπιβάς εις β ρ ίχ ιον  αγγλικόν 
μετέβη εις Καλαμάκιον, καί έκεϊθεν τήν 4 άπό 
πρωία; άνέβη εί; Κόρινθον. Τού 'Αχροκορίνθου φρού- 
■ραρχο; ήτο τό τε  ό Ν. Τζαβέλλα;" άλλά κατ’ επιτα
γήν τού Κυβερνήτου παρέδωκεν άμέσω; τήν διοίκη- 
σιν είςάπόσπασμα στρατού τακτικού. Συγχρόνως τρεις 
ιερείς ένησχολήθησανεί; καταγραφήν τών ένδεών,πρός 
οδς διενεμήθησαν βοηθήματα, καί ώρίσθησαν έκ τού 
προχείρου έργα βιοποριστικά. 'Ηκροάσθη δέ μετά 
μεγίστης υπομονής τάς αιτήσεις τών πολιτών, έξ ών 
οί πλείους ησαν ποιμένες, βεβαωϋντε; δτι καί διά μό
νη; τής φήμη; τού ονόματος αύτού έπαυσεν ή αρπα
γή τών ποιμνίων. Επειδή δέ ή πόλις ήτο παντέρη
μος καί κατεστραμμένοι αί οίκίαι, καί ό Κυβερνήτης 
καί οί περί αύτόν κατέλυσα» εις καλύβας, διανυκτε- 
ρεύσαντε; τήν 4 πρό; τήν 5" τήν δ’ επιούσαν άπό 
πρωΐα; άνεχωρήσαμεν εί; Αγιον Γεώργιον.

Κ ατά  τό τετραετές διάστημα τής διοικήσει»; αυ
τού ό Κυβερνήτης, συνείθιζε νά έγκαταλείπγι συνε
χώς τήν καθέδραν καί νά επισκέπτεται τάς λοιπά; 
επαρχία; τή ; Ελλάδος" καί τούτο δπως σπουδάσγι 
έγγύθεν τά ; άνάγκας, καί άκούσγ τά ; εύχάς τού 
λαού, καί οργάνωση προσφορώτερον τά  τή ; γενικής 
διοικήσει»;" απερχόμενο; λοιπόν τό τε  εί; Ναύπλιον, 
σκοπόν είχε νά ένασχοληθή έκεϊ εις τήν διοικητικήν 
διαίρεσιν, εί καί προσωρινήν, τής Ελλάδος.

Κ ατά  τήν περιοδείαν ταύτην (1 )συνοδού; είχε τόν 
Γενικόν γραμματέα, τόν γέροντα Κολοκοτρώνην, τόν 
τουρκοφάγον Νικήταν, τόν χαράξαντα τό  σχέδιον 
τή ; πόλεω; Πατρών μηχανικόν Βούλγαρην, τούς 
δύο ιδιαιτέρους αύτού γραμματείς, καί τούς δύο 
συντάκτας περί ών εϊπον ανωτέρω. Προηγείτο δέ 
όδηγό; ό κύριος τώ ν ταχυδρομικών ίππων, φορών 
ένδυμα ελληνικόν χρυσοπόρφυρον, καί άναβαίνων 
ίππον γαύρον καί σφαδάζοντα. Οσοι λοιπόν έτρεχον 
εί; προϋπάντησιν τού Κυβερνήτου, έκλαμβάνοντες 
αντί τούτου τόν κοκκινοφύρο» καί κυδρούμενον έ- 
κείνον ταχυδρόμον, πίπτοντες προσεκύνουν αύτόν. 
Συνειθίσαντες νά τιμώσι τά ; πολυτελείς καί πομ
πικά; παρατάξεις τών χασάόίαν, καί τάς χρυσοϋ- 
φάντους στολά; τών τετυφωμένων καί δορυφορου
μένων χα.τεταναίων  καί κοίζαμπασ/δω»", δέν 
ενόουν πώ; ήτο δυνατόν αρχηγό; έθνους νά άνα- 
βαίνγ ίππον κυφαγωγόν, ούχί ζωηρότερον τού πώ 
λου τού Ιησού, καί νά φορή πίλον καί ένδυμα ώ ; τών 
πολλών. Σημειωτέο» δ ’ ενταύθα ό'τι δεν έπεκράτει 
τό τε  παρ’ ήμίν ή κατά τήν δυτικήν Εύρώπην συνή-

(1 )  Ά π ό  τής παραγράφου τού της μέχρ: τέλους έκοινοποιή- 

Ιησαν πρό πολλών έ τώ ν  τά  ανωτέρω· δημοσιεύονται δέ χαί 

έχ νέου διά τήν τά ξιν  τή ς  σειράς.
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θεια τού ν’  άνεγείρωνται άψίδες καί τόξα  θριαμβι
κά, καί νά παιανίζιοσι μουσικαί, καί νά εξακοντί
ζο ν τα ι πυροτεχνήματα, καί νά συνταράσσεται τό 
στερέωμα δ ι’ άνευφημιών. Πολλάκι; αΐ επιδείξεις αύ- 
ταί,γινόμεναι έπιμελεία καί αξιώσει τώ ν Αρχών, δια 
θρύπτουσι μέν τήν ματαιότητα, βλάπτουσι ι)ε τού; 
αρχηγού; τώ ν εθνών, δ ιότι κρύπτουσιν άπ αύτών τό 
άληθέ; τού λαού φρόνημα. Ο Κυβερνήτη; μεταβαί- 
νων άπό πόλεω; εί; πόλιν καί άπό χωρίου εί; χω 
ρίο ν δέν ειδοποιεί ούδ’ αύτάς τά ; Αρχάς. Οί δέ λαοί, 
άκούοντε; άπροσδοκήτω; οτι ήρχετο δ Κυβερνήτης, 
καταλείποντες τά  έργα έτρεχον εις προϋπάντησιν αύ- 
τοϋ, ούχί κράζοντες γεγωνυία τή  φωνή Ζ ή ζω  ! άλλά 
κλαίοντες, καί σφραγιζόμενοι διά τοϋ σημείου τοϋ 
σταυρού, καί βάλλοντες μετανοίας, καί καίοντες λι 
βανωτόν, καί εύλογοϋντες τόν Θεόν, τόν σώσαντα αύ- 
τού; άπό τή ; δουλείας καί τής όλεθριωτέρας άναρ- 

χίας.
0  Κολοκοτρόνης, ίδών τόν λαόν προσκυνούντα τόν 

ταχυδρόμον, πλησιάσας τόν Κυβερνήτην, είπε-
—  Τό πράγμα δέν υπάγει καλά, ύπερε ζοχοί- 

ζα ζε ' πρέπει ό κόσμος νά γνωρίση τόν Κυβερνή

την του.
—  Τί θέλετε νά κάμω ;
—  Νά βάλ’ ή ύπερεζοχόζης σου  τήν στολήν 

της.
0  Κυβερνήτης ύπήκουσε, καί πεζεύσας εις μικράν 

τινα  καί σκιεράν κοιλάδα ένεδύθη τήν στολήν αύτού, 
πενιχροτέραν, ώ ; γνωστόν, καί έκείνων δι ών έστο- 
λίσθησαν τό  1833 καί αυτοί οί δασονόμοι.

Οτε δέ έπλησίασεν εις Αγιον Γεώργιον"
—  Πού θά καταλόσωμεν άπόψε; ήρώτησε τόν 

παρ’ αύτόν στρατάρχην τής Πελοποννήσου.
—  Εί; τού Δεσπότου.
—  Πρέπει λοιπόν, είπε μετά βραχεΐαν σιωπήν, 

νά φροντίσω νά πληρωθώσιν δλα τά  έ'.οδα.
-—  Ποία έξοδα ; ήρώτησεν ό γέρων στρατηγδς.
-—  Τής τροφή; μας, τής τροφή; τώ ν άλόγων καί 

τά  λοιπά.
—  Κ α ί ποιος, ύπερεξοχώ τατε, πληρόνει τοιαϋτα 

έξοδα; ό Δεσπότης μάλιστα είναι άνθρωπο; πού ά- 
γαπά τήν καλήν βούκαν, καί θά έχη πολλά καλά 
νά μά; δώστ,.

Καί τω όντι ό μακαρίτη; αρχιεπίσκοπος Κορίνθου, 
πολύσαρκος καί προγάστωο εις άκρον, ήτο τρυφηλός 
ώ ; άλλος καρδινάλιο; τής Ρώμης, καί πολυφάγο; ώ ; 
ό Ραζή; εκείνο;, δ ι’ 8ν ·  αοίδιμο; Ρ ίζο ; έγραψε τό 
χαριέστατον τούτο επιτύμβιο»'

ο ‘ Ραζής ό χηγαδόστομος τω ν  τραπεζών ό γλάρος,

»  άφοΰ τόν χόσμ·ν εφαγε τό ν  εφχγεν ό Χάρος. »

—  Δέν τά  πληρόνετε σείς, έπανέλαβε μ ετ’ ά- 
γανακτήσεω; ό Κυβερνήτης, καί διά τούτο παρα- 
πονεϊται έξ α ίτια ; σας ό λαό;.

—  Καί τ ί  έχει νά κάμη, ύπερεζοχώ ζατε, 6 
λαός μέ τό  φαγητόν τοϋ Δεσπότου ;

—  Τ ί έχει νά κάμη I άνεφώνησεν ό Κυβερνήτη; 
προσβλέψας βλοσυρώς τόν έρωτήιαντα ' μόλι; αβοιον

θ άναχωρήσωμεν, καί θά ρέψουν έρανον εί; τούς χω 
ρικού; διά τά  έξοδα τά  όποία έκαμαν διά τόν Κυ
βερνήτην' καί τό  χειρότερον θά τά  συνάξουν διπλά
σια. Οϋτω πω ; είσθε συνειθισμένοι σείς.

—  Ιίξεύρεες πώς τό  ’πάγει ή ύπερεζεχόζης  
σου ;  είπε γελών ό Κολοκοτρόνης, τά  σύνηθες έ- 
χων άκακον ήθος. Μίαν φοράν έπεσ’  ένα; ποντικό; 
μέσα εί; ένα πιθάρι λάδι καί έπνίγη" ό οίκοκύρης 
τόν εδρηκε μετά δύο ημέρας, καί ένώ τόν εσυρεν έξω, 
ή οικοκυρά του έφώναζε' «  Πρόσεξε μή στάξ’ ή οϋρά 
του καί βρωμίση, τό λάδι.»

—  Δέν εννοώ ποιαν σχέσιν έχει ό μϋθός σου 
μέ τά  έξοδα τοϋ Δεσπότου, εϊπεν άπορών 4 Κυβερ
νήτη;.

—  Μεγάλην, ύ περεζηχώ τα τε ' δ ιότι ε ίτε  πλη- 
ρώσωμεν είτε δέν πληρώσωμ,εν 6 Δεσπότης θά σύν
αξη τά  γρόσια' τά  έδικά μα; τά  έξοδα είναι τό 
λάδι τή ; οϋρά; τοϋ ποντικού.

Καί τό τε  μέν δέν άπεκρίθη ό Κυβερνήτη;, άλλά 
τήν έπιοϋσαν άπέτισε μέχρι λεπτού τά  δαπανηθέν- 
τα  δι’  αύτόν καί δι’ δλην τήν συνοδίαν.

Απελθόντες τήν έπαύριον εί; Αργος, έξενίσθημεν 
ύπό τοϋ στρατηγού Τσόκρη. Μετά δέ τό γεύμα 
είσελθών τ ι ;  τών περί τόν Κυβερνήτην εί; τόν θά
λαμον αύτού, προσετάχθη νά ζητήσνι χρήματα παρά 
τοϋ ταμίου, καί νά πληρώση μέχρι; οβολού τά  δα- 
πανηδέντα διά τε  ήμά; καί διά τά υποζύγια.

Εγέλασεν 6 Τσόκρη; ότε έζητήθη ό λογαοιασμός- 
άλλ’ ότε έβεβαιώθη ο τι τοιαύτη ήτο ή θέλησις τοϋ 
Κυβερνήτου, ώργίσθη καί εϊπεν ό τ ι θά σημειώση 
καί τό άλας.

—  Επληρώδησαν τά  έξοδα ; ήρώτησεν ό Κ υ 
βερνήτη; άφοϋ ιππεύσαμε».

—  Μάλιστα, έξοχώτατε.
—  Καί όμως ό θεό; ήξεύρει, έπανέλαβε βαρυθύ- 

μως, εάν μετά μίαν ώραν δέν θά τά  ζητήσουν μέ 
τόν τόκον άπό τοϋ; χωρικού;!

Τήν έπιοϋσαν έφθάσαμεν εί; ΝαύΛλιον.
Ν. Δ.

( ,ίκο .Ιουθεΐ.)
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M emoir on the l a n g u a g e  o f  the Gypsies, as now used iu 

the Turkish empire. By A . G. Paipati, A . Μ ., M . D. Trans

lated from the Greek by B ev . C. Hamlin, D. D .— Presented 

lo  the American Oriental sociely, 1861. "Ητοι

•Γπόμνηυα  repl τ ή ;  γλώ αβης τώ ν Άτβ ιγγάνω ν, τή ς  χα 8 ' ή -  

μ ϊ ς  όμ ιλουμένης έν Τουρχίφ, ύπό τού Κ . Λ . Γ .  Π α οχά τη . M e- 

ταφρχσβέν δέ έχ  τοϋ Έ λ λ η ν ιχ ο ν  ΰ χ ί  τοϋ Α ίδετ. Κ. Ά μ λ ίν ο υ ,  

χ«1 ϋποδληβέν τή  έν Ά μ ε ρ ιχ ή  Ά ν χ το λ ιχ ή  Έ τ ι ιρ ίφ  τ4  1 8 6 1  

έτος.— Εις 8ον. έχ βελ. 12 0 .

Τό ανωτέρω υπόμνημα είναι αύτό εκείνο τά ο
ποίον πρό πέντε περίπου έτών έδημασίευσεν ή Π α ν -



δώρα (a )' έκ δίδεται δέ νυν έκτενέστερον, δ ιότι ό με
ταφραστή;, προστρέξα; ε ί; τό  έ τ ι ανέκδοτον μέγα 
πόνηαα του συγγραφέω;, άπήνθισε καί άλλα.

Διαιρείται δέ εί; μέρη πέντε" καί τό  μέν πρώτον 
πραγματεύεται περί τή ; ιστορία; καί τή ; ένεστώση; 
καταστάσεω; τή ; άτσιγγανική; φυλής' έν δέ τώ  δευ- 
τέρω  γίνεται λόγο; περί τού χαρακτήρο; τής γλώσ- 
σης, καί περί τώ ν συγγραμμάτων όσα άχρι τούδε έ- 
γράφησαν πεοί αύτή;' τό  τρίτον περιέχει γλωσσά- 
ριον μετά έτυμολογίας έκ τής σανσκριτική;, καί μετά 
συγκρίσεω; πρό; άλλα; γλώσσας' τό  τέταρτον παρα
βάλλει τό  φωνητικόν σύστημα τώ ν Ατσιγγάνων πρό; 
τό  τή ; ινδικής εκείνης γλώσσης, καί τό  πέμ.πτον 
περιλαμβάνει γραμματικήν τής γλώσσης αυτών.

Τήν αξίαν τώ ν συγγραφών δσαι πραγματεύονται 
περί ζητημάτων όποια τά  ϋπό του Κ. Πασπάτη δι- 
ευκρινηθέντα, έκτιμώσιν είπερ τις άλλος οί έγ- 
κύπτοντε; εις εθνολογικά; μελέτα ;' δ ιότι κάλλι- 
σ τα  έννοοϋσιν ό τι ή περί τήν γλώσσαν έρευνα λύει 
πολλάκις είμή πάντη αδιάλυτα, τουλάχιστον δυσχε
ρέστατα ιστορικά προβλήματα, ενίοτε δέ καί απο
κρούει μετά θριάμβου προαιώνιου; πλάνας, καί ε
σφαλμένα; ή καί εμπαθείς κρίσεις περί τής καταγω 
γής έθνους τινός. Πολλάκις όρθή ετυμολογία μιας 
λέξεω ; σημαίνει ώς πρός τήν ειδικήν ιστορίαν έθνους 
τινός, ό,τι καί ή άνακάλυψις αρχαίας επιγραφής πε- 
ριεχούση; μίαν φράσιν, μίαν χρονολογίαν, ή καί όνομα 
άγνωστον έως τό τε ' διότι ή γλώσσα, καί μάλιστα 
ή τού λαού,είναι τό  άψευδέστατον γνώρισμα τής συνε
χεία; τή ; άλύσεως, ή τι; συνδέει διά τών αιώνων 
μετά τώ ν προγενεστέρων φυλών τά ; μεταγενεστέρα;.

Αλλά καί άλλην γενικωτέραν άξίαν έχει ή περί 
τήν γλώσσαν έρευνα, τ-ήν άνακάλυψιν λέγομεν τών 
μάλλον ή ήττον οίκειοτέρων σχέσεων αϊτινε; προϋ- 
πήρχον πάλαι μεταξύ τώ ν εθνών. Σήμερον παρα
δείγματος χάριν άπεδείχθη ότι μεγίστη ή συγγένεια 
ή μεταξύ τής έλληνικής,τής λατινικής, τή ; γερμανικής, 
τής σλαβική; καί τών άλλων ίνδογερμανικών γλωσσών, 
καί τής ίεράς γλώσσης τής άρκτώας Ινδίας τής κα- 
λουμένης σανσκριτικής. Αλλά πόθεν καί πώς ή συγ
γένεια αύτη ; έγένετό τ ι ;  κατάκτησις, ή επιμιξία, ή 
μ.ετοικεσία, ή τωόντι ώμίλουν τήν αύτήν γλώσσαν 
πάντα τής γής τά  έθνη μέχρι τής εποχής τού πύρ
γου τή ; Βαβυλώνος; ίδού ζητήματα ιστορικά περι
σπούδαστα, εί; τήν διερεύνησιν τών όποιων νύξιν 
τουλάχιστον δίδουσιν αί γλώσσαι.

Μετά ταύτα έρχεται τό  γλωσσολογικόν ή φιλο
λογικόν ζή τημα ' ή γλώσσα άδύνατον νά κανονισθή 
έντελώ; άνευ όρθή; ετυμολογίας' αΰτη δέ δέν γίνε
τα ι όρθή έάν ό περί ταύτην ασχολούμενος άγνοή τάς 
πρωτοτύπους γλώσσα;' παράδειγμα δέ έστω  τό 
γλωσσάριον τού Κ . Πασπάτη, όπου εξελέγχεται καί 
αύτός ό Κοραής εις πολλά πταίσας, διότι ήγνόει τήν 
σανσκριτικήν.

Εκ τών ολίγων τούτων εννοεί καί ό μή άναγνούς

(α ) ·  Μ ελέτη r e j l  τ ω ν  ’ Α τσ ιγ γά νω ν  χαΐ τής γλώσσης αστών 
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έν τή  Πανδώρα  τήν μελέτην τού Κ . Πασπάτη ό 
ποιαν καί όπόσην άξίαν έχει τό  σύγγραμμα. 01 δέ 
άναγνόντες έάν άναπολήσωσι τήν έπιμονήν μεθ 
ή; έπί πολλά έτη ήσχολήθη εις τά  τώ ν Α τσ ιγ - 
γάνων, καί μετά πόσης λογικής κρίσεως καί εύθύτη- 
τος έξήγαγε πορίσματα ιστορικά όλως νέα περί τής 
καταγωγής καί τής πατρίδος αυτών,'πορίσματα τά  ό
ποια έσπευσαν νά πολιτογραφήσωσι καί οί ξένοι, θέ- 
λουσι βεβαίως αίσθανθή διαθρυπτομένην τήν εθνι
κήν αυτών φιλαυτίαν.

Τοιαΰτα έν γένει τά  πλεονεκτήματα τού αναγ
γελλόμενου συγγράμματος, περί τού όποιου άδυνα- 
τούμεν δυστυχώς νά είπωμέν τ ι  είδικώτερον, ώ ; 
ξένοι πρός τήν ύπόθεσιν περί ής πραγματεύεται. Γε· 
νώσκομεν όμως ό τι ότε έδημοσιεύθη τό έργον τού 
Κ . Πασπάτη διά τής Πανδώρας, έθεωρήθη καί έν 
Αγγλία, όπου τά  εθνολογικά ζητήματα διερευνούνται 
σπουδαιότερον, καί έν Γαλλία, καί έν Γερμανία ώς 
πλείστου λόγου άξίον.

Τό καθ’ ήμάς συγχαίρομεν, οϋχί τώ  συγγραφεί 
άλλά τή  Ελλάδι αύτή,ώ; έχούση άνδρας, οϊτινεςκαί 
διά τήν παιδείαν καί διά τήν κρίσιν καί διά τήν βα- 
θύνοιαν τάσσονται μετά τών δοκιμωτέρων σοφών 
τής δυτικής Ευρώπης.

Ω Ρ Α .

Σ Τ  Α  Α  Ο Γ  Η

λέξεων, φράσεων κα: παροιμιών/

εν χ ρ ή σ ε ι παρά το ΐς  σηρερ ινο ϊς χα τοίχοις  

τής νήσου Κυθήρων.

(Συνέχ. "Ιδε φυλλάδ. 276,=281.)

 0 0 0 —

Ζ εσ τα σ ία  (ή ) τά  μέσα τής θερμάνσεως' α έχει 
ζεστασία στά σπήτι ».

Ζ εο το χ ο π ο ΐρ α ι' α ντί τού ζεσταίνομαι, «  ¿ζε- 
στοκοπήθηκε τουτ. έθερμάιθη.

Ζεύ λα . Η ζεύγλη. Λέγετα ι τό  μέρο; τού ζυγού 
όπου προσαρμόζεται ό τράχηλος τώ ν βοών, ώς καί 
ή άρχ. σημασία.

Ζ εϋ γω  σημ. ζευγνύω τούς βόας πρός άρωσιν, 
καί ζευγάρι ή ζοβγάρι ή άρωσις. «  Ζ εύγε ι (τρ. 
προσ. ή έζεψε (ά ντί έζευξε) τά  βούϊδα » .  ό  μέλ. 
ζέψ ω  άντί ζεύξω.

Ζευγολά της. 0  ζευγηλάτης τώ ν  αρχαίων' ζ ι ι -  
γολα τε ϊο  ά ντί . ζευγηλατεΐον καλείται ή έν τοϊς 
άγροΐς ζευγηλασία διαφόρων ζευγών βοών άνη- 
κόντων εις τόν γεωργόν.

Ζηγα ν ιύω , αδικώ τινα  στεοών αΰτόν τού δι
καιώματος του.

Ζ υ γό ν α  σημαίνει τό  διώκω, αποβάλλω, εξορίζω 
«τό ν  έζύγυξε άπό τό  σπίτι »  τούτ. τόν έδιωξε.

Ζ η ρά ρ ι καί Ζημόβολος. Τό σμήνος τών μελισ
σών τό  έξερχόμινον άθρόον έκ τή ; κυψέλης ϊνα με-

Π  A  Pf A Ω  Ρ  A.

τκκομισθή αλλαχού, ίσως παράγεται έκ τού σμή
νος σμάριον καί σμάρι.

Ζητούλης  ό συνειθισμένος νά ζη τή  πάντοτε, ό παρ 
άλλοις ζη τιά νος  ή ζήτουλας.

Ζόρχος  ό όλόγυμνο; άνθρωπος (ίδε τσ ιτσ ίδι, ψα
ράκι). ίσως έκ τού ζορκάς ή δορκάς.

Ζ ο γ ό  λέγεται τό  μεμαρασμένον καί κιτρινωπόν 
κολοκύνθιον ή άλλο όπωρικόν' τά αύτό λέγετα ι καί 

ρα ρα γγ ια σρένο .
Ζ ο χ ό ς  καί τσοχός. Είδος φυτού μαγειρευσίμου 

(laitron).
Ζ ούλα  ή π «ρ ’ άλλοι; ’γίδα ή κατσίκα (ή α ίξ.) 

Λέγεται καί όζό  καί ύζά  (πληθ.) ίσως έκ τού οζειν, 
ώ ; καί ό τράγος.

Ζουγλύς  καί ζουγλοχερης. Ó έχων βεβλαμμέ- 
νην τήν χειρ*· Λέγεται έ τ ι χουλός καί χουλο - 

Χ έΡ Κ ·
Ζοΰδος (ό) τό  κατά τήν γέννησιν τού ανθρώπου 

ευνοϊκόν ζώδιον. α Εχει τό ζυνδο  »  τουτ. έχει *η- 
μείόν Tt έπί τού σώματος έμφαίνον δύναμιν ή ευτυ
χίαν τινά.

Ζουλά ρπ υο. Καλείται τό  πύον, κοινώς έμπυο 
ή όμπυο. ίσως παράγεται έκ τού ζουλώ (θλίβω) καί 
έμπυο.

Ζουρίδα - Είδος ζώου νυφίτσα παρ’ άλλοις. Ατσίδι 
(έν Κωνσταντινουπόλει) τουρκ. σαμσάρ.

Ζ ουρ ιά ζω  καί ζουργιασρένος  καί ζουρέας. Ó 
ζαρωμένος καί μή ανεπτυγμένος' καχεκτικός άνθρ. 
ή βρέφος, ή ζώον.

Ζουρ ίο  καλείται μέρος τού ύδρομύλου όπου προσ 
βάλλει πλειότερον τό  ύδωρ διά νά δώση τήν κίνη- 
σιν εις τούς λίθους.

Ζ υ γ ά  (τά ) ό αστερισμός τού ζυγού. Τά δίδυμα, 
β Εφάνησαν τά  ζυγά » .

Ζ υγός  (joug). Τό έπί τού τραχήλου τώ ν βοών 
τιθέμενον ξύλον, καί σννάπτον αυτού; είς τό  άρο- 
τρον.

Ζ ω ν τά ρ ι «  κρέας ζωντάρι »  καλείται τό  οίονεί 
ζώ ν  μή καλώ; έψημένον.

Ζ ω ν τιρ ερ ύ ,  πληθ. ρά' έν γένει καλούνται τά  
οικιακά ζώα. α Είναι 'κο δεσπότης μέ πολλά ζων- 
τιμερά. »

Ζ ω ντόβολα , λέγονται κυρίως οί βόες (αλλαχού 
οί όνοι)' μεταφ. δέ ζωντόβολο καλείται ό ζωώδης 
καί ηλίθιος άνθρωπος.

Π.

'‘Η μ εροσ τρά τι (τ ό )  καί ’μεροστράτι' ή όδοιπο- 
ρία μιας ημέρας.

’Ημεροχάματο  καί μεροκάματο' τό  εργον μιας 
ημέρας, λέγεται καί μερούσιο (ήμερούσιον) καί με
ροδούλι. «  Μεροδούλι ’μεροφάγι» λέγεται διά τόν 
«σ τ ις  πορίζεται μόνον τά  πρός τό  ζήν τής ημέρα; 
αναγκαία.

'Η ρεροζεΖ  *α ί ’μεροζεϊ, πορίζεται τά  πρός ζωάρ- 

κειαν τής ήμέοας.
Ή ντα , έπίρ. (προφερ. ώ ; τό  ’ ΐτχ λ . ida). Τούτο 

ώς καί τά  *ξ  αύτού σύνθετα ερωτηματικά ίν τα γ ια -

ρ ό ,  τό  παρά τοΐς Χίοις ήνταμό, σημ. τ ί  πώ ς λ ο ι 
πόν, ήνταλώ ς  καί ήνζαλέως  ή ήνταλοής, τ ί  λο- 
■ ·ή; ; τίνι τρόπο), ήντάχαρε, τ ί  έκαμε' ήντάπαθε 
τ ί  επαθε' ήνταηίνηχε, τ ί  έγεινε' r,νεάζανε αύταδά, 
τ ί  ήσαν αύτά κτλ.

~Ηρα' ή αίρα τώ ν άρχ. Ζιζάνιόν τ ι  φυόμενον με
ταξύ τού σίτου (ivraie)' ουτω καί έν Ρόδοι, «έβγαλε 
τήν ήρα άπό τό  στάρι »  τουτ. έχώρισε τό  κακόν 
άπό τού καλού.

Ή χ ι  καί ήχιτα ;, έπίρ. έκφράζον έπιφωνηματι- 
κώ; έκδίκησιν κατά τίνος, ώ ; ήχ ιτα ς  ! καλά νά 
πάθη !

'Ηρερομήνια  (τά ) καί 'ρερορήνια . Καλούνται 
ουτω αί πρώται έξ ήμέραι τού Αύγούστου, κατά 
τά ; οποίας προλέγουσιν όποΐαι μέλλουσι νά ήναι οί 
μή-ες τού όλου έτους. Παρά δέ το ί; Κυθηρίοι; άρ- 
χονται άπό τή ; 20 ϊουλ. ήτοι τής έορτής τού Προφ. 
Ηλιού.

©.

Θ αγγός  έκ τού αρχαίου Ταγγός (rance) καί θαγ· 
γιασρένος καί θαγγάδα (rancissure).

θαλασσομαχώ . Λέγεται έπί τών, θαλασσοπο· 
ρούντων καί εκτεθειμένων είς τάς κακουχίας τής θα
λάσσης.

θ ά λ π η  ώς τό  τών άρχ. θάλψις καί θάλπος. Λέ
γετα ι ό πνιγηρός καύσων τού θέρους, κυρίως όταν 
πνέτ, ά λίψ ή ό δστικονότιος άνεμος.

θα να τά ς ' σώζεται είς τήν φράσ. «  αύτός είναι 
του  θα» α τά  » ,  ήτοι βαρέως πάσχων κλίνει πρός 
τόν θάνατον. Λέγεται επίσης «  θανατοβύσχειο του τ. 
πλησιάζει εις τόν θάνατον, είναι διά θάνατον.

θαραπεύορα ι (άντί θεραπεύομαι) καί θαράπεότη. 
Λέγεται όταν εύχαριστήταί τ ις  έχων τήν προσήκου- 
σαν θεραπείαν ήτοι περιποίησιν' ώ ; ή φρ. «  έθαρα- 
πάηκεν άφ’ ού έχόρτασεν, ή έπιε δροσερόν ύδωρ » .  
τουτ. ελαβεν ενδόμυχον εύχαρίστησιν.

θεά πλω ρα  καί θεάνοιχζα  παρ’ άλλοις καί ορθά
νοιχτα . Εν Ζακύνθω' διάπλατα ’ ούτως ή φρ. * έχει 
τά  παράθυρα (ή τάς θύρα;) θεάπλωρα, »  τουτ. α 
ναπεπταμένα' ουτω καί θεοσκότεινα, άντί δλοσκό- 
τεινα.

θ έ λ ε ι ' έχει ενίοτε τήν σημασίαν τού ίσως, ώς 
εί; τάς φράσεις' «  δέν υπήγε θέλει »  άντί τού δέν 
ύπήγεν ϊσως. «  Αέν ήτανε θέλει » ,  άντί τού «  ίσως 
δέν ητον. »  «  Δέ θέλει σ’  αρέσει » ,  άντί τού δέν 
σ’ αρέσει ίσως, κτλ. Ù μελλοντική αύτού σημασία 
είναι γνωστή.

θεμελ ιακός  άνθρωπο; σημ. εύρωστος, ρωμαλέος' 
καί τό  ρήμα θεμελιόνω έχει μτφορ. σημ. «  Εθεμέ- 
λιωσε τή  δουλειά του »  =  έστερέωσε τό  έργον του.

θερονέα ' ή θημονία τώ ν αρχαίων. Λέγεται ό σω
ρό; τών σταχυοδέσμων, έξ ου καί τό  ρήμα θηρονιά - 
ζ ω = θ έ τ ω  εί; τόν σωρόν, καί θεμονίστρα  λέγετα ι 
τό  περίφραγμα όπου θέτουν τά ; θημονία;.

θ εύλω λος  ή θεότρελλος παρ’ άλλοι;' ό όλοτε- 
λώ ; παράφρων έκ τού θεο τού σημαίνοντος «  καθ ο
λοκληρίαν. »  Ααμβάνουσιν έπίτασιν καί τά  έπόμινκ'
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θεόκουφος, θεόστραβος, θεόγδ ύμνος, θεονήσζιχος, 
θεόχουζσος, θεομόναχος κτλ. Τό θεο στ,ραίνει έτι 
καί μέγεθος ύπερβάλλον, ώ ; θεύσπηζο, θεοχάραβο, 
θεο.αήγαδο, θεοχάνιακο, θεογέρακο.

θ εορ ίχνω . Ρ ίπτω  ή παραδίδω τινά εις τήν θείαν 
δίκην.

θεορχ ίζω . Ορκίζω τινά εις τόν Θεόν, παρακαλών 
αύτόν να κάμη τι. β Τόν έθεόρκισε νά μ ή τό  φα- 
νερώσ/ί » .

θ εο τικ ό  νερό λέγετα ι τό  βρόχιμον υδωρ. 
θ ε ό χ τ ισ τα  καλούνται τά  όρη, οί λόφοι, οί βρά

χοι κ τλ. Οί άρχ. ελεγον θεοτείχης, ε ο ς ·ο ν ς =  περι
τειχισμένος μέ Θεία (Οεόκτιστα)  τείχη, καί θεοτ ευ 
χ ή ς  =  θεοκατασκεύαστος.

θεύψ υχα . (Επίρ.) έπιφων. ή όρκος. Επήγε θεό· 
ψυχα »  αντί τού έπαληθείας. Μά τόν Θεόν. Καί 
θεύψυχάμου.

θ ε ρ ιό  a— θυρίδα (έκ τού θυρίς-ίδος.) Λέγεται ή 
έν τοϊς περιτειχίσμασι τώ ν αγρών η άλλων κτιρίων 
άφινομένη μικρά όπή πρός δίοδον τών βροχίμων 
ΰδάτων.

θερμ ός  (δ), τό  ζέον υδωρ (ϊδέ άποθερμώ η προ- 
©ερμώ).

θιβοΛή (ϊδ . άθηβολή καί άθηβολεύω). 
Θ .Ιιμμένος ό πενθηφορών, ό έχων θλίψιν η λύπην. 
θρά α ο  καί θρασίμι καί θρασέας καλείται τό 

κρέας τό  δλως αδύνατον τώ ν θνησιμαίων ζώων, ή 
ψ ο φ ίμ ι ο.

θράψαΑο. Είδος ιχθύος ρομβοειδούς, δίεταφ. δε 
λέγετα ι τό  ισχνόν καί καχεκτικόν ζώον η βρέφος.

θ ρ έ ε ι  (τρ. πρ.) Ισως έκ τού θραύω ή θρύπτω. 
Λέγετα ι κυρίως έπί ευθραύστων ζυμαρικών «  θρέει 
στά  δόντια ή στό στόμα. »

Θρήνο' ή φρ. β έκαμε θρήνο »  σημ. έκαμε κα
ταστροφήν πρόξενον ή αξίαν θρήνου.

θ ρ ιά Μ γχα ς , (ό )' καλείται τό  έξ όρθίων πλακών ή 
κεραμίδων συγκείμενον περίφραγμα τής άλωνος. Ισως 
έκ τού άρχ. θριγκός ή θοίγκωμα.

θρομύΑα, ή πολύσαρκος καί δυσειδής γυνή σκω- 
πτικώς.

θρούΰα.Ια  τά  θρύμματα ή θρύψαλα άρτου κτλ. 
έξ où καί θρουθα.Ιιάϊ,ω =  συντρίβω εις μικρά τε- 
μάχια.

θροφάρα, ή σϊς. Κοινώς ή σχρόφα ή σχόρφα ή 
γουρούνα.

θ ρύ μ χη , θρούμπι παρ άλλοις. Είδος θύμου, ή 
θυμάρι.

θ υ μ ά τα ι (τρ. προσ.) ίσως έκ τού ενθυμείται ταύ · 
τόσημον τώ  Α ιίσετα ι (ιδ. τήν λέξ.) Λέγεται έπί τών 
όργώντων θηλέων ζώων.

θω ρέα  (ή ) άντί θέα, θεωρία' ή εξωτερική πρόσ- 
οψις (aspect, vue) καί ό χρωματισμός, έ ξ  où καί 
θωριακός καί θωριακό, τό  έχον καλήν δψιν, καί τό 
ρήμα ξεθωριάζει τουτ. μεταβάλλει χρώμα ή μορ
φήν (décolorer).

θ ω ρ ύ  άντί τού θεωρώ (βλέπω όρώ). «Θωρεϊς αύ
τό ν ;»  δηλ. τόν βλέπεις ; ακί ή παροιμ. α Τάχει ό

κλέφτης εις τό νού του, τά  θωρεί κ’ εις τ ’ όνει
ρό του. »

Ι ·

ϊδ ια (έπίρ.) ακριβώς εις τόν ίδιον τόπον ή μέρος, 
« ίδ ια  μές τήν τρύπ α ,» τουτ. ακριβώς' σ ιδία 'ς 
τό  μέρος εκείνο »' ίδιος, παρόμοιος, απαράλλακτος' 
«  είναι ίδιος ό πατέρας του »  καί ίδίος Εβραίος 
όμοιος μέ Εβραίον.

Ίδ ρ ω τή ρ ιχ  ( τ ά )  καί ’δρωτήρια καί δρωτσίλες 
(échabaulures), είδος εξανθήματος κυρίως τών βρε
φών προερχόμενου έκ τού ίδρώτος.

‘Ιερά  ( τ α ) ' τά  ιερά άμφια' τώ ν ίερουργούντων 
αΐ στολαί. Λέγεται καί ιερό, τό  Ιερόν βήμα τή ς 
έκκλησίας.

"ΙΛεως, εχει τήν αυτήν σημασίαν καί χρήσιν 
ώς καί έν τή  άρχ.

*Ισ α  καί ϊσία (έπ ίρ.) ά ντί τού εως, μέχρι’  ώς 
αϊσ2α μέ αύριο '» σϊο2α μέ τό  βράδυ'» α ίσία μέ 
τού χρόνου. »

Ί σ ό π α το  καί ’ σόπατο. Λ έγετα ι τό  έπίπεδον 
καί όμαλόν μέρος τού άγρού,ή τό  ϊσόπεδον, καί 
'σοπατάδια (τά ) καλούνται τά  έπίπεδα χωράφια, 
καί σοπατάκία-

yIo o  λέγετα ι τό  ΐσόφωνον ή ή ομοφωνία παρά 
τοϊς μουσικοίς. α Βαστά τό  ίσο » (unisson).

*Ιστορούμα ι καί άνιστορούμαι άνακαλώ είς τήν 
μνήμην μου παρελθόν τ ι '  «  κάθομαι καί άνιστο- 
ρούμαι » .

Ίσ ω μ α .  Μέρος γης όμαλόν καί έπίπεδον.
Ίσ ο ν μ α  (έκ τού 'ΐτα λ . φαίνεται, (insoma), καί 

Xολοιπως παρά τοϊς χωρικοϊς σημαίνειδθεν, λοιπόν, 
έπί τέλους.

Κ.

Κα6εΛιχού$ι. Κ αλείτα ι παρά τώ ν γυναικών εί- 
δός τ ι  ραψίματος ή ραφής.

ΚαβούΑα (ή) καί χαβοΰ.Ιαις λέγονται είδος ζυ
μαρικών σφαιροειδών. Καί έπί υφασμάτων ή φράσις 
® τά  έκαμε καβούλα »  ή «  τά  έκαβούλίαοε »  τά  
έκαμε σωρόν περιτυλίξας αυτά.

Καβα.Ι.Ιίνα. 11 κόπρος τώ ν ίππων καί όνων. Καί 
ή παρο-.μ. όταν έκλαμβάνη τις τό  έν διά τό  άλλο 
α έπήρε τό νεφρί γ ΐά  καβαλλίνα}» ώς τό  παρ’ Ί τα -  
λοίς ® lucciole per lanterne » .

Καβρός. Ô καρκίνος, κοινώς κάβουρας' καί σιδη- 
ρούν έργαλεϊον δΓ  ου εισάγεται· δ περάτης τώ ν θυ- 
ρών. Λέγονται καί αί παροιμίαι; «  Γ ιάνταδά σου 
δά καβρέ, παν τά  πόδία σου στραβά » '  καί α έχω 
σου χάρι κάβουρα νά πηδάς στά κάρβουνα, μάνε 
πηδάς στόν ποταμό, ήντα χάρι σούχω γώ. »

Καθηράχι ( τ ό )  παρά τοϊς χωρικοϊς καλείται θέ- 
σις υψηλή καί καταφανής ένθα ύπάρχει καθαρός 
όρίζων.

Κ α θ ά ρ ιο ς =  καθαρός, προφανής' »  καθάριος νοι
κοκύρης »  λέγετα ι εΐρωνικώς έπί πτωχεύσαντος.

(Έ π ε ζ α ι  συνέχεια .)


